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ПРОФ. Д-Р ЕМИЛИЯ КЪНДЕВА – СПИРИДОНОВА
ЗА ЧОВЕКА, ПРИЯТЕЛЯ И КОЛЕГАТА
проф. д-р Силви Чернев
Със смесени чувства поставям началото на научната конференция, посветена на
паметта на нашата обичана и високо уважавана колежка – проф. д-р Емилия Къндева –
Спиридонова.
От една страна се радвам, че споменът за нея, нейното творчество и нейното присъствие е жив и че провеждаме това събитие в нейна памет.
От друга страна е неизбежна тъгата по относително рано напусналата ни Еми –
великолепен човек, приятел и колега.
Предполагам, че всички, които са познавали проф. д-р Емилия Къндева –
Спиридонова си дават сметка колко е трудно да се говори за нея без да се използват
суперлативи. По неизбежност (защото тя наистина заслужаваше да се говори за нея
със суперлативи) и аз ще използвам такива, за да споделя впечатленията си от една
забележителна личност.
Бях щастлив да прекарам значителна част от съзнателния си живот – професионален и личен в близки приятелски отношения с Емилия Къндева – Спиридонова (Еми,
както всички наоколо я наричахме). Беше моя преподавателка още в първи курс на
обучението по право, а през следващата година се срещнахме на оперно представление и с радост установихме, че имаме общи интереси към изкуство, музика, театър.
Тези общи интереси поставиха началото на дружбата ни, която трая почти до последния ѝ ден и това беше дружба не само с нея, но с великолепния ѝ съпруг –
д-р Николай Спиридонов и с цялото ѝ семейство.
Близостта с Еми в течение на почти четиридесет години ми даде възможност да
опозная човека и приятеля. Също така в почти същия период от време бях колега с
нея в Правния институт на БАН и в различни университети, в които преподавахме.
Проф. Емилия Къндева – Спиридонова беше изключителен работохолик. Безспирно преподаваше, участваше в изработката на проекти за закони, беше автор на
многобройни научни трудове, участваше в международни конференции и конгреси,
преподаваше в чуждестранни университети.
Независимо от почти неимоверната ѝ натовареност тя беше забележително отзивчив и внимателен колега. Тези качества запази и в моментите, в които заемаше ръководни длъжности. Нито за миг не се прояви като началник, който заема някаква повисока позиция от останалите – поставяше ударението върху и търсеше сътрудничество между всички – от най-старшия до най-младшия в съответния колектив.
Приемаше равнодушно и не се поддаваше на опити за интриги: отблъскваше подобни намерения с добронамереността и наивността на непокварения човек.
Близостта с нея и семейството ѝ ми даде възможност да я опозная и извън професионалната ѝ дейност.
Беше човек със забележителна обща култура и изтънчен вкус в областта на литературата, музиката, изобразителното изкуство. Съпругът и́ и тя не пропускаха сериозно културно събитие, а след това неизбежно следваха анализи, дискусии на видяното
и чутото.
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Домът им се беше превърнал в място за срещи на интелектуалци, творци и всякакви други хора с интереси в областта на изкуството, културата и правото. Гостоприемството на семейството беше завидно. Еми и Ники винаги бяха обградени с
приятели, създаваха атмосфера на топлота и сърдечност, домът им беше място, където се обсъждаха най-значими житейски и философски теми.
Независимо от огромната професионална натовареност и интензивния социален
живот проф. Емилия Къндева – Спиридонова беше човек, за когото семейството
беше от изключително значение: грижовна съпруга и майка, дъщеря, сестра и снаха,
забележителна домакиня, тя намираше време за всичко и за всички. Децата ѝ винаги
бяха под крилото на майка, която гарантираше, че те ще изберат правилен път в живота си.
Мога спокойно да кажа, че имахме щастието да познаваме, да дружим и да работим с един изключителен човек, приятел и колега – проф. д-р Емилия Къндева –
Спиридонова.
Правната професия и професията на преподавател по право имат остра необходимост от подобни хора, отдадени на професията си, етични с колегите си и пълноценни в личния си живот.
Да е светла паметта ѝ !
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МИГРАЦИЯТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА
МЕЖДУНАРОДНОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО, ПРАВОТО НА ЕС
И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
проф. д-р Ирена Илиева
Институт за държавата и правото при БАН

THE MIGRATION – CHALLENGE FOR THE INTERNATIONAL
PUBLIC LAW, THE EUROPEAN UNION LAW AND THE
BULGARIAN LEGISLATION
Prof. Irena Ilieva PhD
Institute for the State and the Law – Bulgarian academy of sciences
Abstract: The report is aimed at presenting the challenges to the enforcement of the
Convention Relating to the Status of Refugees adopted in Geneva on 28 July 1951, the
Protocol Relating to the Status of Refugees of 1967, the EU law (especially the so called
Dublin legislation) and the Law on Asylum and Refugees (LAR) in respect of persons which
are received protection according to the LAR or entered Bulgaria seeking protection.
Keywords: migration, regular migration, Convention Relating to the Status of Refugees,
non-refoulement, Dublin legislation, Common European Asylum System, European Border
and Coast Guard, eu-LISA, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.
Увод
Един от най-големите проблеми и предизвикателство в световен мащаб понастоящем е миграцията. В историята на човечеството не съществува период, в който да не
е имало миграционни движения на хора. Налице са само исторически отрязъци с повишена или по-слаба миграция.
Глобализацията и по-голямата мобилност на населението на планетата Земя превръщат проблемите на миграцията в комплекс, намиращ се на границата между политическото и правно регулиране. Голямата тема за различните видове движения на хора вътре в рамките на една страна или през границите на националните държави има
множество аспекти: правен/международноправен, икономически, на сигурността, социален, правно-социологически1, културен и др. Настоящият доклад си поставя сравнително
ограничена задача: да представи основните предизвикателства пред международноправната уредба, регламентацията в правото на ЕС и в българското законодателство.
Статистиките за миграционните потоци са драстично различаващи се. По данни
на ООН повече от 258 милиони мигранти по света живеят извън тяхната страна на
произход2.
1

Относно правно-социологическия анализ на съвременните миграционни процеси вж. Наумова,
Стефка. Правният фактор и социалните девиации в контекста на съвременните миграционни
процеси (правно-социологически анализ), в Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем, Авангард Парадигма, С., 2018, с. 92-127.
2
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
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По данни на Службата на Върховния комисар на Обединените нации за бежанците 65, 6 млн хора в момента са принудени да напуснат домовете си. От тях приблизително 22,5 млн са бежанци, над половината от които под 18 годишна възраст3.
Международната организация по миграция води статистика и за мигрантите, загубили живота си в опит да преминат през Средиземно море. През 2016 г. те са 5 082,
в сравнение с 3 777 през 2015 г. и 3 279 през 2014 г. Съгласно Службата на Върховния комисар на Обединените нации за бежанците броят на мъртвите или изчезнали
лица в Средиземно море е 5 022 през 2016 г., 3 771 през 2015 г. и 3 500 през 2014 г.
Цифрите на глобалната миграция се очаква да се увеличат по множество причини
като нарастването на населението в света, повишената свързаност на търговията,
задълбочаващите се неравенства, демографските дисбаланси и промените в климата.
Общоприето е схващането, че миграцията предлага огромни възможности и ползи
както за самите мигранти, така и за общностите, които ги приютяват и държавите им
на произход. Счита се, че миграцията е източник на просперитет, иновации и устойчиво развитие в глобализирания ни свят. Лошата регламентация обаче създава сериозни трудности и предизвикателства.
Едно от глобалните предизвикателства е събирането на надеждна и достоверна
статистическа информация за миграционните процеси.
В Глобалния пакт за миграцията се предвижда създаването и осъществяването на
всеобхватна стратегия за подобряване на данните на локално, национално, регионално и глобални нива, с участието на всички заинтересовани страни, под ръководството
на Статистическата комисия на Обединените нации, чрез хармонизиране на методологиите за събиране на данни, засилване на анализите и разпространение на данни за
миграцията и индикатори4.
В по-нататъшното изложение ще се спра само на някои, според мен, основни
пречки и предизвикателства в международноправната уредба, правото на ЕС и българското законодателство.
Предизвикателства в международноправната уредба
Сегашната международноправна уредба не урежда всички аспекти на миграцията, а цели да регулира принудителната миграция и по-специално бежанците.
Международното бежанско право се създава след Втората световна война и се състои
от множество източници. Сред тях най-важната е Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г. Съществуват и множество други универсални5 и регионални източници, на които не може да се спрем поради ограничения обем на изложението6.
Един от първите опити да се облекчат проблемите на множеството бежанци след
Втората световна война е създаването на Международната бежанска организация. На
15 декември 1946 г. Общото събрание на ООН приема Конституцията на Международната бежанска организация, която влиза в сила на 20 август 1948 г. Организацията
3

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact.
5
Конвенцията за статута на лицата без гражданство (на апатридите) от 28 септември 1954 г.,
Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961 г., Четвъртата Женевска конвенция относно защитата на цивилни лица по време на война от 1949 г. и Допълнителният протокол от 1977 г.
6
Конвенцията на Организацията за африканско единство за специфичните аспекти на бежанските проблеми в Африка, приета през 1969 г., Декларацията от Картахена от 1984 г. и др.
4
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просъществува много кратко време. С резолюция № 108 на Генералния съвет на
Международната бежанска организация, приета на 15 февруари 1952 г. се взема решение за прекратяване на съществуването й7. Тя е заменена от Службата на Върховния комисар на Обединените нации за бежанците(СВКБ ООН). Тя е създадена с рез.
319 (ІV) от 3 декември 1949 г. Статутът на СВКБ ООН е приет от Общото събрание
като анекс към рез. 428 (V) от 14 декември 1950 г.
Междувременно през същия период 1947-1950 г. се изработва и Конвенцията за
статута на бежанците от 1951 г. Тя е резултат от препоръка на Комисията на ООН по
правата на човека, която поставя въпроса да се отдели специално внимание на правното положение на лица, които не се ползват от защитата на никое правителство.
Приетата през 1951 г. Конвенция за статута на бежанците е била замислена като
регулираща статута на лица, станали бежанци поради събития, настъпили преди 1951 г.
Вместо да се разрешат бежанските проблеми през 50-те и 60-те години на 20 век не
само не намаляват, но се появяват и нови групи бежанци (включително 200 000 души, които бягат от Унгария в Австрия след разгрома на унгарската революция през
1956 г.). Поради това се налага приемането на Протокола от 1967 г., с който на конвенцията се придава универсален характер и двата документа следва да се прилагат
като единен международноправен източник.
Първият голям проблем в международното публично право е дефинирането
единствено на понятието за „бежанец“, съдържащо се в чл. 1, б.”а”, ал. 2 на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. Липсват международноправни определения
за „изгнаници“, „депортирани“, „изселени“, „реемигранти“, „вътрешно и външно разселени лица“, „военни бежанци“, „разселени лица поради бедствия“, разселени лица
поради осъществяване на проекти за „развитие“, т. нар. „екологични мигранти“ и др.
Доста неясни са разграниченията между законна и незаконна/нередовна миграция8
[Илиева, Ирена. Тенденции в правната уредба на законната трудова миграция на
граждани от трети страни в България. Известия. Списание на Икономическия университет – Варна. 62 (3), с. 260].
Самото определение за „бежанец“ в Конвенцията за статута на бежанците е следното: всяко лице, което „вследствие на основателни опасения от преследване по причини на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група
или политически убеждения е извън страната, на която е гражданин, и няма възможност, или поради страх не желае да се ползва от закрилата на тази страна, или лице
без гражданство, което е извън страната, която до момента е била обичайното му
местопребиваване (като резултат от подобни събития) и няма възможност, или поради страх не желае да се върне в нея”9. Основанията за бягството са изчерпателно изброени в текста на чл. 1, б.”а”, ал. 2, те са numerus clausus. Именно тези основания
разграничават статута на бежанец от другите видове хора, търсещи международна
закрила, като лица, търсещи убежище, разселени лица поради въоръжени конфликти,
природни бедствия или урбанистична човешка дейност. В тази редакция понятието за
7

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-1&chapter=5&clang=_en.
Относно тези разлики в правото на ЕС вж. по-подр. Илиева, Ирена. Достиженията на европейското право в областта на правото на убежище и миграцията – политически и правни въпроси, сп. „Право без граници“, бр. 1-2/2004, с. 59-61.
9
Конвенция за статута на бежанците, приета на 28 юли 1951 г. от Конференция на пълномощниците на ООН по статута на бежанците и лица без гражданство. Ратифицирана със закон на
Народното събрание от 22 април 1992 г.; допълнена със закон на Народното събрание от
1 април 1993 г. В сила за Република България от 10 август 1993 г. Обн., ДВ, бр. 88 от
15 октомври 1993 г.
8
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„бежанец“ не обхваща редица други категории хора, които имат нужда от международна закрила. Появиха се достатъчно изследвания и виждания, че дефиницията в
Конвенцията следва да се измени в посока към разширяване [Brus, Marcel. Walls
Won’t Work.International Law for sustainable migration, Сборник доклади от кръгла маса на тема „Проблеми на миграцията“, Република България, Център за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност, С., 2017, с. 11-27].
Все пак, трябва да се подходи реалистично и да се приеме, че евентуална промяна в
Конвенцията за статута на бежанците изисква консенсус на всички държави-страни
по нея. Политически аргумент, че подобно изменение не е на дневен ред може да се
извлече и от преамбюла на Глобалния пакт за миграцията, в който изрично се сочи,
че „мигрантите и бежанците са различни групи, които се управляват от отделна правна уредба. Само бежанците се ползват от специфична международна защита, дефинирана от международното бежанско право“10.
Друг проблем, който се поставя от Конвенцията за статута на бежанците е прилагането на практика на клаузата за неотблъскване (non-refoulement) в чл. 33 от Конвенцията: „Никоя договаряща държава няма по какъвто и да е начин да експулсира или
връща („refouler”) бежанец до границата на територията, където са били застрашени
животът или свободата му по причина на неговата раса, религия, националност, принадлежност към дадена социална група или политически възгледи”. Този основен
принцип на международното бежанско право изразява връзката му с закрилата на основните права и свободи на човека.
В чл. 33, aл. 2 от Конвенцията се съдържа важно изключение от принципа на неотблъскване: „От облагите от тази разпоредба обаче не може да се възползва бежанец, за който има основания да се смята, че представлява опасност за сигурността на
страната, в която се намира, или който, веднъж осъждан с окончателна присъда за
особено тежко престъпление, представлява опасност за обществото на тази страна”11.
На прилагането на клаузата за неотблъскване в България ще се спра в раздела за
българското законодателство.
Предизвикателства в правото на ЕС
Правната уредба на проблематиката на правото на убежище и миграцията в ЕС е
в процес на преразглеждане, а ролята на правозащитните и правоохранителни органи
в държавите-членки на ЕС значително нараства. В настоящата част са отразени
последните законодателни промени от м. декември 2018 г.
„Дъблинското законодателство“ носи наименованието си от Дъблинската конвенция от 15 юни 1990 г. за определяне на страна, носеща отговорност за обработване на
молбите за убежище, подадени в една от страните-членки на Европейската общност.
Основната цел, посочена в Преамбюла на Конвенцията е да се „предотвратят поставянето на кандидатите за убежище в продължително неведение относно развитието
на процедурата по решаване на техните молби и за гарантиране на кандидатите за
убежище, че молбите им няма да бъдат прехвърляни от една страна в друга, без
последните да притежават необходимата компетентност за обработване на молбите
за убежище” [Ilieva, Irena. The European acquis communautaire on asylum and
migration“, in I. Circo, G. Vilics, I. Ilieva, T. Kamenova and V. Tsankov, Migration.
Austrian, Bulgarian, EU Legislation, ed. by Dr. T. Kamenova, Austrian Science and
Research Liaison Office Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, S., 2003, p. 144].
10

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, A/conf.231.3, United Nations General
Assembly, 30 July 2018, p. 2.
11
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf .
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Фактически основната цел бе да се предотврати подаването едновременно на
молби за убежище в повече от една държава-членка на Съюза и обмен на информация за това. Конвенцията вече не е действащо право и бе заменена с т. нар. „Дъблинска система“. Първоначално тя включваше Регламент 434/2003/ ЕС (Дъблин ІІ)12,
който предвиждаше критерии за установяване коя държава-членка носи отговорност
за разглеждането на молба за убежище, подадена в една държава-членка. Дъблин ІІ
се основаваше на т. нар. „принцип на единственото кандидатстване”, който забранява
на лицето да апликира в повече от една държава.
Изграждането на обща европейска система за убежище е дълъг и сложен процес,
който не само не е завършен, но и показва сериозни слабости при прилагането на практика. Той се осъществява на няколко етапи, първият от които е периода 1999 г. до 2006 г.
През 2006 г. Комисията възложи преглед на постигнатото, което беше отразено в
т. нар. „Зелена книга за бъдещата обща система за убежище“13. Този документ,
публикуван през 2007 г., беше твърде оптимистичен относно резултатите, но достатъчно реалистичен, за да посочи, че „Процесът на оценяване на инструментите и инициативите от първия етап все още продължава; като се има предвид обаче необходимостта да се излезе своевременно с предложение за втория етап на приемането им през
2010 г....“14 Оценката как се прилагат съществуващите инструменти беше представена в
„План по политиката на убежище“ на Европейската комисия през юни 2008 г.15 В документа се подчертава, че причините за подкопаване изграждането на обща европейска система на убежище са три: липсата/недостатъчната хармонизация на стандартите за защита
чрез по-нататъшно уеднаквяване на законодателството по убежището в държавите-членки; ефективно и добре подкрепяно практическо сътрудничество; нарастваща солидарност
и отговорност между държавите-членки, както и между ЕС и трети страни.
Понастоящем т. нар. „Дъблинска система“ се гради основно върху следните актове:
- Регламент 604/2013, приет на 26 юни 2013 г.16,
- Регламент 2725/2000, т. нар. ЕВРОДАК действаше до 20 юли 2015 г., когато бе
заменен с Регламент (ЕС) 603/201317 . От 11 декември 2018 г. той беше отменен от
Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018
12

Regulation 343/2003/EC of 18 February 2003 on the responsibility for the application for asylum in
EU Member States – Dublin ІІ Regulation, OJ L 50/1, 25.02.2003.
13
6.06.2006 COM (2007) 301 final.
14
Green Paper on the future Common European Asylum System, Commission of the European
Communities, Brussels, 6.06.2007, COM (2007) 301 final, p. 2.
15
Policy Plan on Asylum. An integrated Approach to Protection across the EU, Communication from
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of Regions, Brussels, 17.6.2008, COM (2008) 360 final.
16
Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining
an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country
national or a stateless person, OJ L 180, 29.6.2013, p. 31.
17
Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за
създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от
лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите-членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на
широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, OJ L 180, 29.6.2013, p. 1–30.
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година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и
правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение
2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/201118.
Освен тях материята е уредена и с няколко директиви:
- т.нар. Директива за процедурата по убежище (Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури на предоставяне и отнемане на международна закрила-преработен текст19);
- ревизираната Директива за условията за приемане (Директива 2013/33/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила20);
- ревизираната Директива за квалификацията (Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определяне
на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които
отговарят на условията за субсидирана закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила21). Тази правна уредба няма да бъде анализирана в по-нататъшното
изложение поради ограничения обем на доклада.
Дъблинската система урежда принципа, че само една държава-членка носи отговорност за разглеждане на молба за убежище. Целта е да се предотврати търсещият
убежище да се изпраща от една държава в друга, да не се допуска злоупотреба със
системата и да се подават множество молба за убежище от едно лице. Критериите за
отговорност са установени в йерархичен ред, от семейни съображения до скорошна
процедура за виза или разрешение за пребиваване в държава-членка, в който молителят е влязъл незаконно или законно.
Всички държави-членки прилагат Дъблинското законодателство и неговите изменения, както и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA),
извън ЕС: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн.
Обединеното кралство и Ирландия бяха обвързани от Регламента 604/2013, съгласно нотификация на тяхното желание да станат страни при приемането и прилагането на Регламента, основано на Протокол 21 към Договорите. Позицията на тези
държави-членки по отношение на всякакво изменение на този регламент е дефинирана в Протокол 21. Дания прилага Дъблинския регламент на основата на международно съглашение22. В съответствие с чл. 3 от това съглашение, тя ще нотифицира
Комисията относно решението дали да прилага или не съдържанието на изменен регламент.
Сега действащата Дъблинска система съдържа процедури за защита на търсещите убежище, които са целели подобряване ефективността на системата чрез:
 Ранно предизвестяване, подготвеност и механизъм за мениджмънт на кризи,
поставен в движение чрез отнасяне към корените на дисфункционалните при18

OJ L 295, 21.11.2018, p. 99–137...
Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common
procedures for granting and withdrawing international protection, Официален вестник L 180/60,
29.6.2013.
20
Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down
standards for the reception of applicants for international protection, Официален вестник L 180/96,
29.6.2013.
21
Официален вестник L 337/9, 20.12.2011. OJ L 337, 20.12.2011, p. 9–26.
22
OJ L 66, 8.3.2006, p. 38.
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чини на националните системи за убежище или проблеми, произтичащи от
особен натиск;
Серия от разпоредби за защита на търсещите убежище, като задължителни
лични интервюта, гаранции за непълнолетни (включително подробно описание на факторите, които са в основата на оценката на най-добрия интерес за
детето) и разширени възможности за събиране на родственици.
Възможността за обжалване и суспендиране на изпълнението на трансфер за
периода, докато трае обжалването, заедно с гаранция за правото на лицето да
остане на територията докато се вземе решението на съда за преустановяване
на трансфера.
Задължение да се осигури безплатна правна помощ при поискване.
Отделно основание за задържане в случай на опасност от укриване, стриктно
ограничаване на продължителността на задържането.
Възможността търсещият убежище, който в някои случаи се разглежда като
незаконен мигрант да се върне по силата на Директивата за връщане, но да се
третира съгласно Дъблинската процедура – следователно давайки на тези
лица повече защита отколкото Директивата за връщане.
Задължение да се гарантира правото на обжалване на решението за трансфер.
Повече правна яснота за процедурите между държавите-членки, т.е. изчерпателни и ясни срокове. Цялата Дъблинска процедура не може да е по-дълга от
11 месеца, а за връщане – повече от 9 месеца (с изключение на укриване или
лица, които са задържани).

Защо Дъблинската система не функционира?
Системата от Дъблин не бе създадена като инструмент за споделяне на тежестта.
Основната й цел бе на основата на справедливи и обективни критерии да може бързо
да се определи коя държава-членка е отговорна за разглеждането на молба за убежище, подадена на територията на ЕС, и да се предотвратяват вторични движения
между държавите-членки. Както се посочва в доклада за оценяване, публикуван на
9 юни 2007 г., системата от Дъблин до голяма степен постигна тези цели, независимо
че остават въпроси относно нейната ефективност като средство за намаляване на
вторични движения.
На 7 април 2016 г. Европейската комисия прие Съобщение (Communication)23, с
което започва процес на реформи в Общата европейска система на убежище
(Common European Asylum System). В Съобщението Комисията признава, че неконтролираният приток на мигранти през 2015 г. е поставил на изпитание не само отделни държави-членки, но цялата обща европейска система на убежище. Общата
европейска система на убежище се състои от нормативна част и от подкрепящ офис:
the European Asylum Support Office (EASO), който подпомага имплементирането на
правната уредба и политическия диалог между държавите-членки. Кризата показа
слабости на цялата Дъблинска система. В Съобщението се предлага създаване чрез
Регламент на Европейска гранична и брегова охрана (European Border and Coast
Guard).
На 31 май 2016 г. представители на Съвета на ЕС, Европейския парламент и
Европейската комисия започнаха разговори в „триалог“ относно бъдещата Европей23

Communication from the Commission to the European parliament and the Council toward a reform
of the common European asylum system and enhancing legal avenues to Europe, Brussels, 6.04.2016,
Com (2016) 197, final.
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ска агенция за гранична и брегова охрана, след евродепутатите от Комитета по
гражданските свободи в Европейския парламент24. На 21 юни 2016 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие относно новата Европейската агенция за
гранична и брегова охрана. Постоянните представители на държавите-членки одобриха съглашението на 22 юни 2016 25.
Основана върху опита на съществуващата Фронтекс, понастоящем структурата
има 1 500 души персонал гранична охрана, на която се плаща от агенцията в рамките
на интервенциите, решени от Съвета и офицери за връзка на място в държавитечленки26. Компромис представляваха и новите задължения за спазване на правата на
човека и че ще има право да провежда комбинирани операции за връщане с други
държави-членки.
Агенцията може да извършва оценки за уязвимост на държавите-членки относно
способността им да управляват външните граници на ЕС. Съгласно постигнатия междуинституционален компромис, резултатите от тези изследвания на уязвимостта ще
се изпращат на Съвета и Европейския парламент на всеки 6 месеца. Този механизъм
за оценка може да накара Съвета да вземе по-бързо решение за намеса на агенцията в
специфичен пункт на външните граници на ЕС. Има няколко различни сценарии: в
ситуация на миграционен натиск държавите-членки могат да поискат помощ от агенцията и да се начертае съвместно план за действие. В този случай решението ще се
състои в изпращане на бърз екип за намеса и граничен/брегови екип.
По един от най-чувствителните въпроси одобреният текст предвижда агенцията
да може да реши да се намеси ако държава-членки не вземе корективни мерки необходими за да спре масово навлизане на мигранти. В такива случаи агенцията би могла да идентифицира необходимите мерки, за да се справи с проблеми на границите
вместо държавата или заедно с нея, както и да изпрати бърз граничен екип.
По същество това решение за интервенция може да бъде взето с квалифицирано
мнозинство от държавите-членки без необходимост от съгласие на въпросната държава. От оперативна гледна точка, обаче, не би могло да се изпрати екип на агенцията в държава, която се противопоставя поради зачитане на принципа на суверенитета.
Поради това държавите-членки постигнаха алтернатива: ако държава-членка откаже
да сътрудничи, другите страни от Шенгенската зона могат да решат, на основата на
предложена от Комисията препоръка, временно да възстановят контрола на вътрешните си граници. С това преговорите установява връзка с чл. 29 от Кодекса на Шенгенските граници, който позволява такъв контрол до 2 години.
Основният проблем пред Дъблинската система в момента е, че тя на практика не
функционира. В Съобщението на Европейската комисия от 7 април 2016 г. се признава, че мигрантите отказват да подават молби за убежище и да се подчинят на задължението за идентификация в държавата, в която първо пристигат, след което се
придвижват към държавата, в която желаят да подадат молба за убежище. По този
начин се образуват т. нар. вторични движения от мигранти, които не са подали молба
за убежище в държавата, в която първо са пристигнали. От своя страна, това доведе
до възстановяване на граничния контрол от държави, в които този наплив е голям.
Европейската комисия признава, че и преди тази криза, Дъблинската система е проявявала сериозни слабости именно при вторичните движения на мигранти. Проблем
представляват и трудностите при доказване отговорността на държава-членка да раз24
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26
https://frontex.europa.eu/about-frontex/foreword/.
25

24

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

гледа молба за убежище, което води до нарастване броя на отказите да се приеме
трансфер на молителя (искащия убежище). Дори когато държава-членка приема искане за трансфер, само в една четвърт от случаите такъв ефективно се осъществява. А
след осъществяване на трансфера много често има вторични движения към държавата, от която лицата са трансферирани. Ефективността на системата е подкопана също
от сегашното правило за прехвърляне на отговорността между държави-членки след
определено време. Така например, ако кандидат за убежище се укрие в държавачленка без да бъде ефективно трансфериран, тази държава носи отговорност за
разглеждане на молбата за убежище. Друг сериозен проблем е трансферирането на
апликанти в държави, в които има сериозни критични аспекти на процедурите по
даване на убежище и системата за приемане. Практиката по отношение на Гърция
след 2011 г. показва сериозни пропуски в нейната система. Различни са и условията и
продължителността на процедурата по даване на убежище в различните държавичленки, което също предизвиква вторични движения.
Последната новост в европейската система за убежище е надграждането и промените в компетенциите на eu-LISA – Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие27.
Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, наричана
eu-LISA, беше създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и
на Съвета28, за да се осигури оперативното управление на ШИС, ВИС и Евродак и на
определени аспекти на техните комуникационни инфраструктури, както и потенциално управлението на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, при условие че бъдат приети отделни
правни актове на Съюза. Регламент (ЕС) № 1077/2011 беше изменен с Регламент
(ЕС) № 603/2013, за да се отразят направените в Евродак промени.
Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 ноември 2018 г. eu-LISA изпълнява по отношение на Евродак задачите,
които са ѐ възложени с Регламент (ЕС) № 603/2013 (самият регламент е отменен); и
задачите, свързани с обучението по техническото използване на Евродак.
На 6 ноември 2017 г. Европейският парламент потвърди мандата за междуинституционални преговори със Съвета на основата на доклад, приет от Комитета по
граждански свободи, правосъдие вътрешни работи (Civil Liberties, Justice and Home
Affairs Committee – LIBE) на 19 октомври същата година.
Дискусията в Съвета между държавите-членки продължава повече от две години.
Най-противоречивият аспект на реформата на Дъблинската система е механизма за
солидарност и баланс на отговорността.
Българското председателство на Съвета планираше да се постигне общ подход в
Съвета до юни 2018 г. Главният елемент за баланса между отговорността и соли27

Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018
on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the
Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and
Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011 PE/29/2018/REV/, OJ
L 295, 21.11.2018, p. 99–137.
28
Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).
25

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

дарността беше представен през м. май 2018 г. като компромисно предложение и
предаден за дебат на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“.
На Европейския съвет през м. юни 2018 г., октомври 2018 г. и декември 2018 г.
европейските лидери не успяха да постигнат прелом по вътрешните аспекти на миграцията по европейската политика на убежище, останаха различията по отношение
на реформата на Дъблинската система.
Предизвикателства в българското законодателство и практика
Националната уредба на правото на убежище и статута на бежанец са в Закона за
убежището и бежанците (обн. ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 30.11 2002 г., многократно изменян, последно изменение и допълнение ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.).
Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) определя условията и реда за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България, както и техните
права и задължения. Той въвежда общата категория „закрила на чужденци на територията на Република България“.
Тя включва убежище, международна закрила и временна закрила (чл. 1, ал. 2 ЗУБ).
От своя страна „международната закрила“ е дефинирана в чл. 1а (Нов – ДВ, бр. 80 от
2015 г., в сила от 16.10.2015 г.).
Международната закрила се предоставя по силата на Конвенцията за статута на
бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола за статута на бежанците от 1967 г.29, на международни актове по защитата правата на човека и на ЗУБ и
включват статут на бежанец и хуманитарен статут.
Понастоящем в категорията „особена закрила“ съгласно българското законодателство се включват следните институти:
- убежище;
- статут на бежанец;
- хуманитарен статут;
- временна закрила.
Следователно българският законодател стриктно различава категориите лица,
търсещи закрила от чужденците с разрешения за пребиваване, материалноправните и
процесуалноправните основания за които са уредени в Закона за чужденците в
Република България (ЗЧРБ). Той се отнася до случаи на миграция по икономически,
семейни, здравни, образователни и други причини. Законът за чужденците в
Р България изрично урежда в чл. 7 (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.,
изм. – ДВ, бр. 23 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.):
„Условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на
Република България се определят със специален закон“. Закрилата по ЗУБ следователно е специален вид закон за пребиваването на чужденци по отношение на ЗЧРБ.
Тази специалност се обосновава и с основанията за предоставяне на такава закрила –
основателните опасения от преследване. Поради това и редът за получаване на съответния статут на закрила се различава от правната уредба в ЗЧРБ.
Въпреки че урежда четири различни видове институти на закрила, ЗУБ съдържа
някои общи за тях разпоредби. На първо място, че всеки чужденец може да поиска
предоставяне на закрила в Република България ако отговаря на разпоредбите на ЗУБ
(чл. 4, ал. 1 ЗУБ). Втората обща норма е принципът, че искането за закрила се осъществява лично и по собствена воля (чл. 4, ал. 2 ЗУБ). На трето място е поставена
29

Ратифицирани със закон, обнародвани, ДВ, бр. 36 от 1992 г., доп., бр. 30 от 1993 г. – ДВ,
бр. 88 от 1993 г.
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клаузата за неотблъскване (non-refoulement): чужденец, влязъл в Република България,
за да поиска закрила, или който е получил закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени неговия живот или свобода по причина на
раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или
политическо мнение или той е изложен на опасност от изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (чл. 4, ал. 3 – изм. – ДВ,
бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.). В чл. 4, ал. 2 ЗУБ са уредени изключенията
от клаузата за неотлъскване (non-refoulement): от нея не може да се ползва чужденец,
получил закрила, за когото има основание да се смята, че представлява опасност за
националната сигурност или който, веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко
престъпление, представлява опасност за обществото.
Сравнението с чл. 33 от Конвенцията за статута на бежанците сочи, че разпоредбата на чл. 4, ал. 3 е по-широка от чл. 33, ал. 1, където липсват основанията „опасност
от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или
наказание“. Разпоредбата на ал. 4 на същия текст буквално възпроизвежда чл. 33, aл.
2 от Конвенцията за статута на бежанците30.
Относно прилагането на клаузата за non-refoulement в чл. 4, ал. 3 от Закона за
убежището и бежанците по отношение на лица, които са получили закрила съгласно
закона или са влезли в България, за да търсят закрила вече е налице изобилна съдебна
практика, включително на Европейския съд по правата на човека31.
В резултат от неразбирането и неправилното прилагане на клаузата за неотблъскване в България е налице голяма практика с осъдителни за страната ни решения от
Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Те принадлежат към т. нар. група
„дела от типа Ал-Нашиф“32. Те засягат заповедите за експулсиране и отнемането на
разрешение за пребиваване в Р България на основание чл. 47 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) (отменен), които към онзи момент не подлежи на
обжалване. С последвалите през 2007 г. изменения в ЗЧРБ (ДВ, бр. 29 от 2007 г.) заповедите за експулсиране, съответно за отнемане на правото за пребиваване подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС), чието решение е
окончателно. Главният проблем е в прилагането на изключението от клаузата за неотблъскване, когато бежанецът представлява заплаха за националната сигурност на
30
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf Article 33 Prohibition of expulsion or return (refoulement)
Para.1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to
the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race,
religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
Para. 2.The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there
are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who,
having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the
community of that country, (accessed 18 January 2018)
31
Al-Nashif v. Bulgaria) (№ 50963/99, 20 юни 2002 г; Musa et autres c. Bulgarie), № 61259/00,
Решение от 11 януари 2007 г., окончателно 9.07.2007 г.; Раза срещу България, (Жалба №
31465/08), Решение от 11 февруари 2010 г., окончателно 11 май 2010 г.; Ауад срещу България
(Жалба
№
46390/10),
Решение
от
11
октомври
2011
г.
–
бежанец,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-106668; Madah and Others v. Bulgaria)
(№ 45237/08, 10 май 2012 г.)
32
Al-Nashif v. Bulgaria, № 50963/99, 20 юни 2002 г.,М. и други срещу България, Жалба
№ 41416/08), Решение от 26 юли 2011 г., Ауад срещу България, Жалба № 46390/10), Решение
от 11 октомври 2011 г., Амие и други срещу България, решение от 12 февруари 2013 г., окончателно от 12 май 2013 г.
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България и на това основание се издават заповеди за експулсиране. До измененията в
ЗЧРБ през 2007 г. заповедите за експулсиране не се спират поради обжалване, когато
има основания да се смята, че чужденецът, търсещ или получил закрила, представлява опасност за националната сигурност33. Дефинирането на опасността за националната сигурност е в дискрецията на Министерство на вътрешните работи и на ДАНС.
Особено ясен пример за проблемите при прилагане на клаузата за неотблъскване
е ДЕЛОТО М. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ34, което засяга жалбоподател,
който има статут на бежанец в България. Той го получава на основание съществуващ риск от преследване срещу него в Афганистан поради отказа му от исляма и
приемане на християнството. През 2004 г. М. е сключил брак с арменска гражданка с
разрешение за постоянно пребиваване в България. На 6 декември 2005 г. директорът
на Национална служба „Сигурност“ (по това време отдел към Министерство на вътрешните работи), издава заповед за отнемане на разрешението за пребиваване на
г-н М. и нарежда експулсирането му, като налага забрана за повторното му влизане в
България за срок от десет години на основание, че представлява „сериозна заплаха за
националната сигурност“. На 12 октомври 2006 г. дирекция „Миграция“ към национална полиция, издава заповед за задържането на М. в очакване на експулсирането му.
На 18 октомври 2006 г. М. е арестуван и задържан в Центъра за временно настаняване на чужденци. Той остава там до освобождаването си на 3 юли 2009 г.
По това дело ЕСПЧ обосновава следното: „Лишаването от свобода може да е законосъобразно съгласно вътрешното право, но да е произволно и следователно противоречащо на Конвенцията (вж. Saadi v. the United Kingdom [GC], № 13229/03, § 67,
ECHR 2008-...). За да не бъде определено като произволно по член 5, § 1 (f) задържането трябва да е извършено добросъвестно; да е тясно свързано с основанията за задържане, посочени от правителството; мястото и условията на задържане трябва да
са подходящи; и продължителността на задържането не трябва да надвишава разумно
необходимото с оглед преследваната цел (вж. A. и други v. the United Kingdom, § 164).
По този казус М. е бил лишен от свобода в продължение на две години и осем
месеца и половина (18 октомври 2006 г. до 3 юли 2009 г.).
Какъв е глобалният отговор на тези предизвикателства?
На 19 септември 2016 г. Общото събрание на ООН реши чрез приемането на Ню
Йоркска декларация за бежанците и мигрантите да развие Глобален пакт за сигурна,
подредена и редовна миграция35 (по-нататък използвам в текста само „Глобален
пакт“).
33
Сега действащият текст на чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г.)
Принудителните административни мерки „отнемане правото на пребиваване”, „връщане”,
„експулсиране” и „забрана за влизане в страната” не се привеждат в изпълнение до приключване на производството с влязло в сила решение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Принудителните административни мерки по ал. 1 се отменят, когато на чужденеца е предоставено
убежище или международна закрила.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато има основания да се смята, че чужденецът, търсещ или
получил закрила, представлява опасност за националната сигурност, или който веднъж осъждан с влязла в сила присъда за тежко престъпление, представлява опасност за обществото.
34
Жалба № 41416/08), Решение от 26 юли 2011 г.
35
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – преводът мой.
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За първи път държавните и правителствени ръководители на държавите-членки
на ООН дискутираха на глобално ниво въпроси свързани с миграцията и бежанците.
Обсъждането изпрати важно политическо послание, че тези проблеми са станали главен въпрос в дневния ред на международните отношения. С приемането на Ню
Йоркската Декларация за бежанците и мигрантите, 193-те държави-членки на ООН
признаха необходимостта от всеобхватен подход за човешката мобилност и засилено
сътрудничество на глобално ниво. Той се основава на следните основни принципи:
 защита на сигурността, достойнството и правата на човека и основните свободи на всички мигранти, независимо от техния миграционен статус и по
всяко време;
 подпомагане на държавите, които спасяват, приемат и приютяват голям брой
бежанци и мигранти;
 интегриране на мигрантите – задоволяване на техните нужди и възможности,
както и тези на приемащите общества по хуманитарна и подпомагаща развитието рамка и планиране36;
 борба срещу ксенофобията, расизма и дискриминацията по отношение на
всички мигранти;
 развитие, чрез процес, ръководен от държавите, на необвързващи принципи
и доброволни ръководни линии за третирането на мигранти в уязвимо положение, и
 засилване на глобалното управление на миграцията, включително чрез приемане на Международната организация по миграция в семейството на ООН и
чрез развитие на Глобален пакт за сигурна, подредена и редовна миграция.
Анекс 2 от Ню Йоркската Декларация урежда процеса на междуправителствени
консултации и преговори, чиято кулминация е планираното приемане на Глобалния
пакт за миграцията и междуправитествена конференция по международната миграция през 2018 г.
Този процес започна през април 2017 г., на 13 юли 2018 г. държавите-членки на
ООН финализираха текста на Глобалния пакт. Той беше приет на Междуправителствена конференция, проведена на 10-11 декември в Маракеш, Мароко.
Каква е правната същност на Глобалния пакт? Използваната от ООН терминология е „междуправителствено споразумение“, подготвено под егидата на Обединените
нации, обхващащо всички измерения на международната миграция по холистичен и
всеобхватен начин. Все пак, трябва да се подчертае, че това не е правно обвързващ
документ и не е международен договор по смисъла на Виенската конвенция за правото на договорите. Глобалният пакт зачита суверенните права на държавите да определят кой влиза и пребивава на тяхна територия и представлява принос за международно сътрудничество по миграцията. По оценка на ООН той представлява значителна възможност за подобряване на управлението на миграцията, справяне с предизвикателствата на миграцията и засилване на приноса на мигрантите за устойчиво развитие.
Още в преамбюла да документа се подчертава, че Глобалния пакт е правно
необвързващ, а представлява рамка за сътрудничество, построен върху съгласуваните
ангажименти на държавите-членки в Ню Йоркската декларация за бежанците и
36
Относно отражението на политиките на ЕС по интегрирането на мигранти в България вж.
по-подр. Йонкова, Надежда. Отражение на политиките на ЕС по интегрирането на имигранти
върху националното законодателство на Република България, в Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем, Авангард Прима, С., 2018, с. 128-140.
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мигрантите. Документът претендира, че се обхващат интересите на държавите на
произход, транзит и приемане на мигрантите. Признава се, че страните сами не могат
да се справят с предизвикателствата и възможностите на този глобален феномен.
Заявената цел е да се улесни редовната миграция и да се намали негативното отражение на нередовната миграция чрез международно сътрудничество и комбинация от
мерки, съдържащи се в Глобалния пакт.
В параграф 15 са посочени принципите, върху които се гради Глобалния пакт:
- фокусиран върху хората (people centered). Глобалният пакт провежда стриктно
човешкото измерение, присъщо на самия опит на миграцията. Той насърчава благополучието на мигрантите и на членовете на общностите в страните на произход,
транзит и дестинация. Глобалният пакт поставя индивида в сърцевината си.
- международно сътрудничество. Глобалният пакт е правно необвързваща рамка за сътрудничество, която признава, че държавите не могат сами да решат проблемите на миграцията, защото феноменът е международен по същност. Той изисква
международно, регионално и двустранно сътрудничество и диалог. Той се гради на
консенсуалното си естество, доверие, съвместно осъществяване, продължение и
преглед.
- национален суверенитет. Глобалният пакт потвърждава суверенното право на
държавите да определят тяхната национална миграционна политика и техните прерогативи да управляват миграцията в рамките на тяхната юрисдикция, в съответствие с
международното право. В тяхната суверенна юрисдикция е да разграничават редовния от нередовния миграционен статус, включително да определят техните законодателни мерки и политики за осъществяването на Глобалния пакт, като вземат предвид
различните национални реалности, политики, приоритети, изисквания за влизане,
пребиваване и работа, в съответствие с международното право.
- върховенство на закона и надлежен процес (due process). Глобалният пакт
признава, че зачитането на върховенството на закона, справедлив процес и достъпа
до правосъдие са фундаментални за всички аспекти на управлението на миграцията.
Това означава, че държавата, публичните и частни институции, както и самите лица са
отговорни пред законите, които са публично обнародвани, равноправно прилагани и
осъществявани при независимо правосъдие, и са съответни на международното право.
- устойчиво развитие. Глобалният пакт е вкоренен в „Дневния ред 2030 за устойчиво развитие“ (2030 Agenda for Sustainable Development) и е построен върху признанието, че миграцията е многоизмерна реалност от огромно значение за устойчивото развитие на държавите на произход, транзит и дестинация, което изисква кохерентни и всеобхватни отговори. Миграцията допринася за положителни за развитието резултати и за реализирането на целите на „Дневния ред 2030 за устойчиво развитие“, особено когато е добре управляване.
- права на човека. Глобалният пакт се основава върху международното право за
правата на човека и принципите за невръщане37 и недискриминация. С осъществяването на Глобалния пакт се осигурява ефективното зачитане и защита и прилагане на
правата на човека на всички мигранти независимо от миграционния им статус, във
всички етапи на миграционния цикъл. Държавите-членки на ООН отвърждават
задължението си да премахнат всички форми на дискриминация, включително
расизъм, ксенофобия и нетолерантност срещу мигрантите и техните семейства.
37

Оригиналният текст на английски използва термина „non regression“ вместо „nonrefoulement“.
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- джендър отговорен. Глобалният пакт осигурява, че правата на жените, мъжете,
момичетата и момчетата се зачитат във всички етапи на миграцията, че техните специфични нужда се разбират и се решават, и че те са овластени като агенти на промяната. Пактът оценява отраженията за жените и мъжете на всяко планирано действие
(mainstreaming a gender perspective), насърчава джендър равенството и овластяването
на всички жени и момичета, признавайки тяхната независимост, лидерство, за да се
отдалечи от представата, че жените мигранти са предимно жертви.
- чувствителност към децата. Глобалният пакт насърчава съществуващите
международни задължения във връзка с правата на детето, потвърждава принципа за
най-добрия интерес на детето по всяко време като основно съображение във всички
ситуации засягащи деца в контекста на международната миграция, включително
непридружени и разделени деца.
- пълен управленски подход38 (Whole-of-government approach). Глобалният пакт
счита, че миграцията е многоизмерна действителност, която не може да бъде решена
от само от една секторна правителствена политика. Пълният управленчески подход
означава да се развиват и насърчават ефективни миграционни политики и практики
като е необходимо да се осигури хоризонтална и вертикална политическа кохерентност във всички сектори и нива на управление.
- пълен обществен подход39 (Whole-of-society approach). Глобалният пакт насърчава широко сътрудничество между заинтересованите страни за решаване на миграцията във всичките й измерения, включително мигрантите, диаспори, местни общности, гражданското общество, академичните среди, частния сектор, парламентаристите, профсъюзите, националните институции за правата на човека, медиите и други
релевантни играчи по управлението на миграцията.
Глобалният пакт съдържа 23 цели, които са следните:
1. Събиране и анализиране на точни и дезагрегирани данни като основа за политики, базирани на доказателства;
2. Минимализиране на неблагоприятни механизми и структурни фактори, които
принуждават хората да напускат техните страни на произход;
3. Да се предостави точна и навременна информация във всички етапи на
миграцията;
4. Да се осигури, че всички мигранти имат доказателства за правна идентификация и адекватни документи;
5. Да се засили достъпността и гъвкавостта на пътищата за редовна миграция;
6. Да се улесни справедливото и етично наемане и безопасни условия, които
осигуряват сносен труд
7. Да се занимава с и намалява уязвимостта на мигрантите;
8. Да се спасяват животи и установят координирани международни усилия за
изчезналите мигранти;
9. Засилване на транснационалния отговор за търговията с мигранти;
10. Предотвратяване, борба и изкореняване на трафика на хора в контекста на
международната миграция;
11. Управление на границите по интегриран, сигурен и координиран начин;
12. Засилване на сигурността и предсказуемостта на миграционните процедури
чрез подходящ скрининг и оценка;
38
39

Преводът мой – Whole-of-government approach.
Преводът мой – Whole-of-society approach.
31

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

13. Да се използва миграционното задържане само като последна мярка и да се
работи за алтернативи;
14. Да се засили консулската защита, помощ и сътрудничество по време на
миграционния цикъл;
15. Да се предостави достъп до основни услуги за мигрантите;
16. Да се овластят мигрантите и обществата за реализиране на пълно включване и
социално сближаване;
17. Да се премахнат всички форми на дискриминация и насърчи публичния
дискурс, основан върху доказателства за формиране на усещането за миграцията;
18. Да се инвестира в развитието на умения и улесни взаимното признаване на
умения, квалификация и компетентност;
19. Да се създадат условия за мигрантите и диаспорите за пълен принос към
устойчивото развитие на всички държави;
20. Да се насърчи по-бързо, сигурно и евтино изпращане на пари и финансовото
включване на мигрантите;
21. Сътрудничество за улесняване на сигурна и зачитаща достойнството реадмисия, както и устойчива реинтеграция;
22. Установяване на механизми за трансфер на социални осигуровки и изработените блага;
23. Засилване на международното сътрудничество и глобално партньорство за
сигурна, подредена и редовна миграция.
Както се вижда, целите на Глобалния пакт са изключително много и широко доразвити в документа. За съжаление те представляват само един идеал, към който
държавите-членки на ООН биха се стремили. На практика постигането на всички
тези цели е невъзможно дори в идеален вариант на развитие на държавите по света и
на международните отношения.
Глобалният пакт предвижда и създаването на институционална структура с решение на Генералния секретар на ООН, наречена Мрежа по миграцията на Обединените
нации, която да осигури ефективна и кохерентна система: за широка подкрепа за
осъществяването, включително за механизъм по изграждане на капацитет, както и
продължение и преглед на Глобалния пакт. За тази цел се предвижда Международната организация по миграцията да бъде координатор и секретариат на мрежата. Ще
се използва напълно и техническата експертиза и опит на релевантните органи от
системата на ООН. Работата на мрежата ще бъде в пълно съответствие със съществуващите координационни механизми в системата на ООН.
Предвиден е и механизъм за преглед, който ще се провежда на всяка четвърта сесия на Общото събрание. Сегашният Диалог на високо равнище по международната
миграция и развитие ще се преформатира във Форум за преглед на международната
миграция. Той трябва да служи като основна междуправителствена глобална платформа, в която държавите-членки ще обсъждат и споделят прогреса по осъществяването на Глобалния пакт. Този Форум ще се свиква на всеки четири години, като се
започне от 2022 г.
Заключение
Подбраните и накратко представени предизвикателства пред международноправната уредба, правото на ЕС и националното ни законодателство и миграцията доказват сложността на феномена. Той е глобален, предизвикан от множество фактори,
много от които не подлежат нито на регулиране, нито на предвидимост. Прекрасният
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лозунг, че „миграцията никога не трябва да бъде акт на отчаяние“ в Глобалния пакт,
за съжаление се опровергава от действителността.
Динамиката на миграционните процеси създава големи групи от хора, които
трудно могат да се субсумират под определението за „бежанец“. Би следвало ясно да
се разграничат законната/редовната от незаконната миграция, различните форми на
насилствена миграция, да се дефинират новите категории мигранти. Безспорно, че
решаването на миграционните проблеми и кризи изискват международно, регионално и двустранно сътрудничество и диалог. От друга страна, държавният суверенитет
не следва да бъде подкопан и страните следва да запазят право да регулират автономно присъствието на мигранти на своя територия. Последната дихотомия е основната
пречка за изграждане на адекватна, ефективна и отговаряща на правата на човека
европейска система за убежище. Като държава-членка на ЕС за България основното
предизвикателство е да дефинира ясна позиция по въпроса за реформата на т. нар.
Дъблинска система, която да отстоява на европейско ниво.
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БЪЛГАРСКОТО РЕШЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОБЛЕМИ
НА МИГРАЦИЯТА
Мария Славова1
Резюме: Българското решение на съвременните миграционни проблеми отразява
специфичните условия на българския преход и гео-стратегическото положение на
страната. Дигиталното мислене на XXI век избира благосъстоянието пред вярванията и ценностите на демократичния свят. Глобализацията, дигиталната комуникация, свръхнаселеността и липсата на ресурси създават свят, в които конфликтите естествено съжителстват. Българското решение на съвременните
миграционни проблеми означава хуманитарен подход, гъвкавост и толарантност
към другите, но след изчерпване на възможностите за задържане и връщане на
българите обратно в страната си. А европейската миграционна политика остава
сериозен проблем и по отношение на финансовите способи, и по отношение на
сигурността на страните членки и съюза като цяло.
Ключови думи: миграция, икономически мигранти, външни граници, право на Европейския сюз, редовен документ, правни инструменти, човешки права, преюдициално
запитване.
Summary: The Bulgarian decision of the contemporary migration problems reflects the
specific conditions of Bulgarian transition and the country geo-strategic position. The XXI
century digital thinking chooses the wellbeing to the beliefs and values of the democratic
world. Globalisation, digital communication, overpopulation and the lack of resources
create world, where conflicting values co-exist. The Bulgarian decision of the
contemporary migration problems means humanitarian approach, diversity and tolerance
towards others, only after exhausting all the chances of getting Bulgarians back to their
fatherland. EU migration policy remains a serious problem, both in financial terms and the
security of member States and the Union as a whole.
Keywords: migration, economic migrants, external borders, EU law, valid document,
transition, culture, tolerance, difference, legal instruments, human rights.
Въведение
Българският народ е известен със своето традиционно чувство за гостоприемство. В България са намерили убежище хора, прокудени от Армения, Русия и
Източна Тракия, Гърция, както и хора от страни от Африка, Латинска Америка и
Азия, които бягат от репресии по време на антиколониалната и освободителната
борба след 50-те години на ХХ в. Днес въпросът за гостоприемството не е актуален,
освен в сферата на туризма, но неговият далечен приемник – толерантността, е подложен на изпитание в условията на съвременната миграция.
Миграционната инвазия обикновено се ускорява при природно бедствие или
военна агресия. Най-голямата миграция2 е останала в историята като „великото пре1

Професор, д-р по право, адвокат от САК, главен редактор на списание „Правен преглед”.
Понятието „миграция“ идва от латински/migratio/ и означава преселение, т.е. преместване на
хора от едно място на друго, от една страна в друга. Обикновено се отнася до големи групи
2
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селение на народите“ при движението на огромни групи хора от Азия към Европа, а
„второто велико преселение“ настъпва към Европа едновременно от юг и от югоизток, а експанзията на населението от страните от Третия свят е непозната по размах
до сега.
Засилващата се тенденция на недостиг на основни ресурси от жизненоважно значение и увеличаването на населението на земята е основният проблем на хилядолетието. В следващите 10 години се очаква населението на повече от 50 страни от Третия свят да се увеличи с по една трета. Тези страни се намират основно в Субсахарска Африка, в Близкия изток и в Южна Азия. Непосредствената перспектива за спасение и по-добър живот за населението на тези територии е Европа. В същото време
делът на населението в Европа от англосаксонските страни и Япония, условно наречени „западни“, ще намалее до 16% от общото население на света.
През 2025 г. се очаква на земята да живеят 8 милиарда души, а към 2030 г. –
9 милиарда. Прогнозите са през 2025 г. населението на Африка да надхвърли
1 милиард души, като повече от половината от тях да бъдат на възраст под 24 години.
Това води до акумулиране на младо население в територии с неработеща икономика,
с висока младежка безработица, с неграмотност над 70-80% от населението, с диктаторски режими и военни конфликти.
Младите хора от бедните региони избират да емигрират в развитите страни, защото вследствие на информационните технологии виждат добрия им стандарт на живот и искат да се възползват от благата, които са създадени в Европа. Това население
няма развити трудови навици, нито културата да оцени, че животът в Европа е плод
на многовековен упорит труд и трябва да се съхранява и развива, а не единствено да
се употребява.
Населението в Европа застарява3, раждаемостта спада и се появява демографски
вакуум. Демографският проблем в България се засилва от продължаващата емиграция на образовани и квалифицирани хора в активна възраст. Демографската тенденция в Европа, свързана с променената ценностна система, с повишеното благосъстояние на населението и увеличената ангажираност на жените в обществено-икономическия живот, обуславя ниските репродуктивни нагласи на хората. Съвременният
либерализъм води до изкривени форми на хедонизм, при който наред със сремежа
към охолен живот, се губи чувството за отговорност към бъдещите поколения.
В научната литература4 се приема, че имигрантската вълна се предпоставя и от
острата нужда на европейските държави от млада работна ръка. През XXI век, в

хора, които се преместват на големи разстояния. В зависимост от това дали се придвижва и
преселва на друго място в същата държава, или напуска пределите на родината си с цел да се
установи в друга страна, мигрантът бива определян съответно като вътрешен или външен.
Емигрантът е лице, което е напуснало родината си и живее в друга страна, а имигрантът е
лице, което е дошло от друга страна. Мигрантът съответно може да бъде емигрант или имигрант, взависимост от гледната точка на страната по произход или от гледната точка на приемащата страна.
3
България е сред най-застарялите нации не само в Европа, но и в света. У нас се отчита ниска средна продължителност на живота – 74,7 г., но и най-застаряло население. Наблюдава се драстичен
вертикален демографски дисбаланс в съотношението младо и възрастно население. По Бърдаров,
Г., Н., Илиева. Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България. Friedrich Ebert Stiftung, С., 2018, с. 2.
4
Бърдаров, Г., Н., Илиева. Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България. Friedrich Ebert
Stiftung, С., 2018, с. 3 и сл.
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резултат на компютърните технологии и падането на границите, се очаква глобално
разместване на население.
Генезисът на бежанската вълна е в историята и спецификата на колониалния период. Докато Северна и Южна Америка, и Австралия са заселени изцяло с европейско население и следват европейския модел на икономическо, политическо, социално
и демографско развитие, то Африка и Азия днес преоткриват европейските постижения и са привлечени от по-високия страндарт на живот в стария континент.
Всъщност въпросът е не какво решение да предприеме Европа за ограничаване на
бежанската вълна, а защо се оказва неподготвена за тази предизвестена експанзия.
Днес същият въпрос се поставя с оглед на прогнозите за предстояща вълна на мигранти от Африка и Азия, без оглед на конкретната причина, породила преселението.
Процесите в Африка и Азия, които пораждат бежанската вълна, бяха видими и
предсказуеми, а още през 2007 г., преди икономическата криза от 2007-2008 г., ООН
публикува карта за очаквания прираст на европейското население до средата на XXI
век, както и на очаквания миграционен натиск. Още тогава се предвиждат по
1,5 милиона души на година, между 2007 и 2060 г. имигранти от Азия и Африка към
Европа. Безспорен беше още тогава и изводът, че през XXI век в дигиталния свят
битката при развитите общества няма да е за територия, дори не и за ресурси, а за
човешки капитал. Човешкият капитал се осигурявя единствено със собствен национален ресурс, който се създава и задържа в страната5, или чрез привличане
отвън. Източването на мозъци от Европа е позната практика на проспериращите
държави на либералната демокрация. Политиката на привличане обаче е приложима
за държави като САЩ, които могат да предложат перспектива на емигрантите, но не
е приложима за бедни държави, с неясня позиция в световното състезание за подобър живот.
Данните за нетната миграция6, т.е. идващите минус напускащите за всяка страна
в ЕС между 2010 и 2015 г. показват, че тя е 661 915 души във Великобритания и че
лицата, които пристигат там са повече от тези, които напускат. На второ място е
Франция с 594 785, а на трето е Германия – 462 546, като в трите страни пристигащите са повече от напускащите.
Лицата, които напускат са повече в Ирландия, Полша, Чехия, Италия, Испания,
Португалия, Румъния и България, като нетната ни миграция за цитирания период е
минус 55 692.
Европейската демографска криза, в съзвучие с глобализма и депатриотизацията
на националните общности, като резултат от агресивната неолиберална идеология,
която отрича националната държава, води до отричане на семейните, а и на христианските ценности. В контекста на тази идеология Решението на българския Конституционен съд7 относно Истанбулската конвенция безспорно е израз на страховете на
5

При сегашната ни социално-икономическа реалност трудно можем да говорим за привличане на
сериозно количество образовани и квалифицирани имигранти. Тогава ни остава едно единствено
нещо – задържане в страната на младите хора, с които разполагаме днес. Бърдаров, Г., Н., Илиева.
Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България. Friedrich Ebert Stiftung, С., 2018, с. 2 и сл.
6
https://offnews.bg/analizi/koia-e-stranata-s-naj-mnogo-emigranti-v-evropa-632282.html
7
РКС № 13 от 27 юли 2018 г., обн ДВ, бр. 65 от 07.08 2018 г. Делото е образувано на
08.02.2018 г. по инициатива на 75 народни представители от 44-то Народното събрание, с искане да се произнесе за съответствието на сключения от Република България на 21.04.2016 г.
международен договор – Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над
жени и домашното насилие, съставен на 11.05.2011 г. в град Истанбул, с Конституцията преди
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българските граждани от липса на идеологически заместител на развенчаните традиционните български ценности8. Влизането на България в Европейското обединение
не предложи в замяна на несъответствието към изискванията на страната за членство
компенсация на загубените надежди за по-добър живот или поне обещание за близка
светла перспектива. Внушението, че България е „най-бедната и най-корумпирана”
държава в ЕС култивира отсъствието на готовност у населението да съчувства и да
прояви естествената си толерантност към страдищите и търсещите по-добри условия
за живот хора.
Основната причина за „брексита” е необходимостта от контрол върху имиграцията. Британия признава, че не се справя с мигрантския проблем. Повече от половината от нетната имиграция във Великобритания идва от ЕС, по-специално от страните от Източна Европа, а свободата на движение в ЕС не позволява да се въздейства
върху този имиграционен поток. За да постигне баланс в това отношение, британското правителство затяга критериите за влизане на имигранти от страните от останалата
част от света9. Докато гласоподавателите във Великобритания одобриха излизането
на страната от Европейския съюз, за да спрат притока на имигранти, никой не спомена, че 4.9 милиона от нейните собствени граждани всъщност са емигранти.
При избухването на сирийската криза ръководителите на европейските държави
застъпиха разбирането, че високото равнище на икономическо развитие в техните
страни може да се поддържа от работници имигранти и декларираха готовност да
приемат на територията на страните си бежанци, но и икономически имигранти.
Декларациите скоро получиха отрицателен отзвук и се зароди сериозен повод за разделение в Европейския съюз, чието отслабване беше засилено от външни за съюза
фактори.
В доктрината се възприе разбирането, че управляемите мигрантски потоци могат
да се разглеждат като компонент на хибридна война или инструмент на прокси
война, при които без въоръжена интервенция в суверенна държава могат да се
постигнат целите на военна операция10.
Някои европейски държави възприеха твърд курс към проявите на миграция.
Така през 2015 г. правителството на Дания заяви, че не може да приема повече
мигранти, без да застраши социалния си модел. Бяха въведени пречките за влизане и
постоянно пребиваване на чужденци, възстанови се контрола по сухопътните граници на страната, бяха приети близо 100 законодателни поправки, ограничаващи правата на чужденците. Целта за управляващото мнозинство в Дания през изборната 2019 г.
е да накара бежанците да разберат, че могат да останат само временно.
Правителството на Виктор Орбан в Унгария, а също правителствата в Чехия и
Полша проведоха политика на ограничаване на притока на чужденци. Невъзможностратификацията му. Решението на КС определя, че Истанбулската конвенция не съответства на
Конституцията на Република България. Конвенцията дефинира пол като социален конструкт,
като научена социална роля, а не като биологическа действителност.
8

В литературата относно Истанбулската конвенция се коментира, че конвенцията дефинира
пол като социален конструкт, а не като биологическа реалност, тя третира насилието срещу
единия от двата пола по-различен начин, при презумцията, че жените са „жертви“, щом
насилието срещу тях изисква специален режим. Повече на https://ekipbg.com/istanbulskakonvencia/?gclid=CjwKCAjw7uPqBRBlEiwAYDsr1_zHr7kWLAxShFpHJOorHIW4i2Y3u1ktexA9
5ErgH3euB94xxiKqExoCmFMQAvD_BwE
9
https://novini.bg/sviat/eu/336637
10
Стоянов, Н. Масовата миграция, В: „Правен преглед”, бр. 2, 2018, с. 12 и сл.
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та за вземане на общо решение за ограничаване на миграционния натиск изостри
взаимоотношенията между държавите членки. Поставя се въпросът за връщане на
нелегалните икономически мигранти11 и мигрантите, които идват от държави, в които няма военни действия и гражданска война.
След провала на механизма за разселване и релокация, надеждите са насочени
към Споразумението с Турция да задържа миграционната вълна и да приема икономическите мигранти срещу цената на редица условия и искания. Европейските институции анализираха чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на
ФРОНТЕКС, според който „Външните граници могат да се преминават единствено
на граничнопропускателните пунктове, и то в рамките на определеното работно
време”, което мигрантите безспорно нарушават, както и изискването за притежаване
на редовен документ за преминаване на границата. Така самите разпоредби на европейското право стават предпоставка за каналджийството, трафика на хора и появата
на организаци на гражданите за задържане на мигранти.
Правната уредба
В България законодателните основи на закрилата на бежанците се поставят с
ратифицирането на Женевската конвенция от 1951 г. и Нюйоркския протокол към
нея от 1967 г.12. В социалистическите конституции от 1947 г. и 1971 г. е регламентирано правото на убежище, но то не намира конкретизация в закон, нито намира приложение пряката акция на конституцията, освен в малкото политически процеси на
демонстративно даване на политическо убежище на представители на лявата идеология.
Действащата конституция, в съзвучие с развитието на институтите на международноправната закрила, създава препоставки за национално законодателство на правото на убежите в текстовете на чл. 6, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и чл. 30. Вътрешното право има своите конституционноправни основи, два специални закона за бежанците и отделни разпоредби в другите дзаконови актове, като например чл. 279, ал. 5
от Наказателния кодекс, „[н]е се наказва онзи, който влезе в страната, за да се ползува от правото на убежище съгласно с Конституцията“. След прехода към демокрация
през 1992 г. България се присъедини и към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи/ЕКПЧ/, която задължава подписалите я държави да гарантират правото на живот, свобода и защита от изтезания, нечовешко и унизително
отнасяне или наказание спрямо всички хора, намиращи се на тяхна територия.
Женевската конвенция, приета на 28 юли 1951 г. от Конференцията на пълномощниците на ООН относно статуса на бежанците и лица без гражданство, ратифицирана със закон на Народното събрание от 22 април 1992 г., в сила за Република
България от 10 август 1993 г., с нейните 45 текста, с приложения, е основата на съвременното национално бежанско право. Всъщност днес най-често се анализират разпоредбите на чл. 7, посветен на изключения от принципа на взаимността и на чл. 9 от
Женевската конвенция, относно временните мерки, които се налагат в случаи на заплаха за отбраната и сигурността на приемащата страна. Иначе казано от юридическа
гледна точка съвременният законодател повече се интересува от ограниченията на

11

Икономическият мигрант (economic migrant), или трудовият мигрант (labour migrant) се
определя като лице, което е напуснало страната си на произход в търсене на заетост чрез законни или незаконни средства. Обикновено икономическите мигранти се представят за търсещи убежище, без да отговарят на законоустановените изисквания за получаване на убежище.
12
Обн. ДВ бр. 88 от 15 октомври 1993 г.
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хуманитарното право и търси основания за отказ от драговолно приетите принципи
на взаимност на ООН и ЕС.
Самата Женевската конвенция, макар и създадена при други обстоятелства и и
други цели, се оказва клопка за цивилизованите опити да се отклонят потоците на
хора, които очевидно няма мирно да намерят търсения по-добър живот в страните от
Европе. Нищо в тази конвенция не отменя правото на договаряща държава по време
на война или при наличие на други тежки или извънредни обстоятелства да взема
временни мерки, които определя като съществени с оглед на държавната сигурност,
по отношение на лице, преди то да е било определено от договарящата държава като
бежанец и ако по-нататъшното прилагане спрямо това лице на указаните мерки е необходимо в интерес на държавната сигурност.
Във всички държави от Европейския съюз Женевската конвенция на ООН се
спазва и прилага като задължителна. Освен нея обаче, Европейският съюз има и други общи правила, които освен статуса на бежанец уреждат и възможност за получаване на един допълнителен вид статус, наречен „субсидиарна закрила”13. В действащото българско право субсидиарната закрила се нарича „хуманитарен статут”. Така
лице, което търси закрила може да получи в държавите от Европейския съюз статус
на бежанец или хуманитарен статус, които са познати под общото име „международна закрила”. В България разглеждането на молбите за международна закрила е
уредено в Закона за убежището и бежанците/ЗУБ/, като за целите на транспонирането
в българското право на Директиви 2011/95 и 2013/32 ЗУБ е изменен със закони,
които влизат в сила съответно през октомври 2015 г. и през декември 2015 г.14.
Действащото право на ЕС относно бежанците и международната закрила на лицата, които търсят убежище, включва 5 Директиви, 6 Регламента, 3 Решения и
2 конвенции, приети на основата на актовете на обществото на народите и ООН.
Директива 2011/95 е приета на основание на член 78, параграф 2, букви a) и б) ДФЕС.
Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните
стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или
лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената
закрила се отменя за обвързаните с настоящата директива държави членки, от

13

Subsidiary protection
Така по дело C-585/16, с предмет на преюдициалното запитване от 8 ноември 2016 г.,
отправено на основание чл. 267 от договора за функциониране на ЕС/ДФЕС/ от Административния съд София – 2016 г., в рамките на производство на Серин Алхето срещу заместникпредседателя на Държавна агенция за бежанците/ДАБ/, е постановено, че чл. 46, § 3 от Директива 2013/32, във връзка с чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, трябва
да се тълкува в смисъл, че съдът на държава членка, сезиран като първа инстанция с жалба
срещу решение по молба за международна закрила, е длъжен да разгледа както фактическите и
правните обстоятелства, като приложимостта на чл. 12, § 1, б. а от Директива 2011/95 към положението на кандидата, които органът, взел това решение, е отчел или е могъл да отчете, така
и фактическите и правните обстоятелства, които са настъпили след приемането на посоченото
решение. По дело C-652/16 Нигяр Рауф Къзъ Ахмедбекова, Рауф Емин Оглъ Ахмедбеков
срещу заместник-председателя на ДАБ се обръща внимание на българските власти, че при индивидуалното оценяване на молба за международна закрила следва да се вземат предвид отнасящите се до член на семейството на молителя заплахи от преследване и тежки посегателства,
за да се определи дали и самият молител не е изложен на такива заплахи поради семейната си
връзка с въпросното заплашено лице.
14
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21 декември 2013 г., с приемането на Директива 2013/3215, с която се предвижда
въвеждането на общи процедури за предоставяне или отнемане на единен статут на
бежанец или на субсидиарна закрила. За целите на развитието на обща политика в
областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила, чиято цел е да
предостави подходящ статус на всеки гражданин на трета страна, който се нуждае от
международна закрила, както и за гарантиране зачитането на принципа на забрана за
връщане, Европейският парламент и Съветът приемат мерки за обща система за
убежище, която включва единен статус на бежанец за гражданите на трети страни,
който е валиден в целия Съюз и единен статус на субсидиарна закрила за гражданите
на трети страни.
Съображенията за приемането на тази директива гласят, че общата европейска
система за убежище следва да включва, в краткосрочна перспектива, общи норми за
справедливи и обективни процедури за убежище в държавите членки и в по-дългосрочна перспектива – норми на Съюза по отношение на обща процедура за убежище
в Съюза. Сближаването на нормите за процедурата за предоставяне и отнемане на
международна закрила би следвало да допринесе за ограничаването на вторичното
движение на кандидатите за международна закрила между държавите членки в случаите, когато такова движение се дължи на различията в правната рамка при отделните държави членки, и да създаде равностойни условия за прилагането на
Директива 2011/95 в държавите членки.
ЕС създаде освен това Европейския бежански фонд, който осигурява финансова
подкрепа на страните-членки, за ефективно функциониране на техните системи за
закрила. Информационната система, „Евродак”, работеща на цялата територия на ЕС,
сравнява пръстовите отпечатъци с цел да определи дали търсещият убежище вече не
е подал молба за бежански статут в друга държава-членка.
Дъблинският регламент16 № 604 от 2013 година, наричан още Трета дъблинска
регулация е нормативен акт на Европейския съюз, е най-често обсъжданият акт на
ЕС. Той определя коя членка на ЕС е длъжна да проучи кандидатурите за бежански
статус, за хората, които търсят защита по Женевските конвенции и квалификационната директива на ЕС, в рамките на Европейския съюз. Тя е в основата на
Дъблинската система, която се състои от Дъблинския регламент и регламента
EURODAC, които създават обща европейска система за пръстови отпечатъци за
имигрантите без разрешение да бъдат в ЕС. Дъблинският регламент цели „бързо да
определи членката на ЕС, длъжна да отговори на бежанската жалба и да подготви
преместването на жалбодателя в тази страна-членка. Обикновено отговорната страначленка е държавата, в която жалбоподателят първо влиза на територията на ЕС.
Заради начина, по който беше изградена предкризисната система за прием на бежанци, известна като „Дъблин-3”, на теория най-голямата тежест по защита на
външните граници на ЕС, приема на документи за статус и социалната интеграция на
бежанците трябваше да падне върху пограничните държави Гърция, Италия и
България. На практика обаче заради лошите условия в периферията търсещите убежище или заминаваха на Запад след получаването на статут, или изобщо не чакаха да
го получат и поемаха към Германия и Швеция. Властите в България не бяха стимулирани нито организационно, нито финансово да организират спирането им в страната.
Обсъждането на перспективата за влизането на страната в Шенген не допринесе осо15
16

Приета на основание на чл. 78, § 2, буква г от ДФЕС.
Dublin Regulation
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бено за подобряване на образа на страната пред чужденците, нито за допълнително
култивиране на хуманитарните нагласи у българите. Участието на българските власти в този процес традиционно не се отличи с инициативност.
Дискусиите около четвъртата версия на „Дъблин” ангажират активните европейски страни, сред които България е нарочена да не участва, поради обективните си
ограничения и спекулативно наложеният образ на бедна и недружелюбна страна. От
една страна е предложението на Европейската комисия/ЕК/, която иска да надгради
върху квотната система и да създаде корективен механизъм за страни, които изпитват сериозен бежански натиск. Държава, която откаже да приема бежанци ще
подлежи на имуществена санкция от по 250 хил. евро за всеки бежанец, който й се
„полага”, според квотния принцип. Ако пък ЕК установи, че страна членка целенасочено пропуска през територията си хора, без да ги регистрира, то релокацията от нейната територия към тази на други страни членки ще бъде преустановена. Проблемът
с тази версия на реформата е, че тя на практика само увеличава наказанието за неизпълнение на системата на недомислените квоти. Статистиката сочи, че до момента
само 18.5 хил. от договорените 160 хил. души бяха релокирани от Гърция и Италия
по този механизм. Самата ЕК отчита и анализира отрицателния резултат, но се бави с
коректиите на схемата.
Европейския парламент пък залага на по-всеобхватна трансформация, базирана
на споделяне на отговорността между страните членки. Предлага се създаването
на централизирана европейска система за прием на молби за убежище и квота за
настаняване на бежанци за всяка държава, базирана на икономически показатели.
Има предложения вместо глоби страните, които не приемат бежанци, да бъдат санкционирани със спирането на достъпа до еврофондове. Частично съгласие е постигнато само относно предложението на ЕК релокацията да се прилага в кризисен режим, а
„нормалният” Дъблински регламент да важи в общия случай. Европейския съвет за
бежанци и изгнаници17 в Брюксел. приема, че реформа, която не променя основополагащата идея на „Дъблин-3” за екстрадиция на транзитно преминали бежанци обратно към страните, където те са влезли, ще постави България в рискова ситуация
при нова масова бежанска вълна. Налагането на финансови глоби или орязване на
еврофондовете също няма да са в полза на България в случай на криза.
Единственото добро за България решение следва да се съобразява с тиражирания
образ на страната и да включва мерки, с оглед на очакванията на европейското обединение, а не с оглед на усилията на българските власти. В този смисъл упрекът за не
добра стратегия е ирелевантен за България, защото самата обща европейска политика
е въвела предразсъдъци към страната, а очаква самата тя да ги преодолее. Всъщност
и народо-психологията, и историческата съдба на България са годни предпоставки за
справяне с проблема, при адекватно отношение на органите на съюза и правилно финансиране на потребностите на място.
Още в края на 1950 г., като отзвук на реалностите на Втората световна война
Общото събрание на ООН създава Върховния комисариат на ООН за бежанците

17

Европейският съвет за бежанци и изгнаници/ECRE/ е паневропейски съюз на 82 неправителствени организации, които защитават правата на бежанците, на лицата, които търсят убежище
и на разселените лица. Мисията на ECRE е да насърчава установяването на справедлива и хуманна европейска политика и практика за предоставяне на убежище в съответствие с международните човешки права. http://ecre.org/
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/ВКБООН/18 като временна, малка специализирана агенция със срок на действие –
три години. През 1956 г. ВКБООН е изправена пред първата спешна ситуация –
напливът на бежанци след смазаното от СССР Унгарско въстание. Очакванията, че
ВКБООН ще стане ненужна, не се оправдават. През следващите години бежанските
движения се превръщат в често явление в целият свят. През 60-те години деколонизацията на Африка дава началото на една от първите бежански кризи и тогава
ВКБООН, започва да трупа интерконтинентелен опит, който през 70-те и 80-те години на 20 век се проявява и в Азия и Латинска Америка. В началото на 21 век
ВКБООН участва в разрешаването на мащабни бежански кризи в Демократична република Конго, Сомалия и в Афганистан. ВКБООН оказва помощ и апатридите, на
чиито представители се отказва елементарна защита на гражданските права, защото
са лица без гражданство.
При основаването си ВКБООН разполага само с 34 служители. Сега организацията има над 7680 души национален и международен персонал, голяма част от
които работят на терен, като изпълняват мисии в Ливан, Южен Судан, ЧадДарфур, Ирак, Афганистан както и в Кения.
Агенцията е представена в над 125 държави, с персонал базиран в 414 бюра,
повечето от които подпредставителства, разположени в отдалечени райони на света.
Днес контингентът на ВКБООН наброява 33.9 милиона души: 10.5 милиона бежанци,
14.7 милиона вътрешно разселени, 3.1 милиона завърнали се бежанци, 3.5 милиона
апатриди и над 837 000 лица, търсещи убежище. Бюджетът на организацията се е
увеличил от $300 000 щатски долара през първата година на нейното съществуване
до над $3.59 милиарда през 2012 г.
Дейността на ВКБООН се основава върху комплекс от международни актове и
стандарти, сред които Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и четирите Женевски конвенции (1949 г.) по международно хуманитарно право, както и
множество международни и регионални договори и декларации със задължителен
или незадължителен характер, изрично посветени на нуждите на бежанците.
На международно равнище ВКБООН насърчава сключването на международни
договори относно бежанците и наблюдава спазването на международното бежанско
право от страна на държавите. Служителите на ВКБООН популяризират бежанското
право сред всички хора, които работят по закрилата на бежанците, включително служители на граничната полиция, журналисти, неправителствени организации, съдии и
висши държавни служители.
Макар въпросът за убежището и миграцията да се превърна в един от най-важните политически въпроси в Европа днес, трябва да се помни, че ЕС и неговите държави членки имат задължения както по европейското, така и по международното право
по отношение на убежището и закрилата на бежанците още от 50-те години на миналия век, без в поетите международни ангажименти да има политически привкус. Така
валидността на международноправната рамка на правата на бежанците от Женевска18

В периода 1922-1927 г. Фритьоф Нансен, полярен изследовател, общественик и
алтруист, изпълнява длъжността върховен комисар на Обществото на народите за бежанците.
На негово име е създадено удостоверение за самоличност, със срок на пребиваване – една година в страната, която дава убежище, наречен Нансенов паспорт. За него Фритьоф Нансен получава Нобелова награда, чието парично изражение посвещава на бежанците. Днес Върховният комисар се избира от Общото събрание на ООН по предложение на Генералния секретар,
обикновено с мандат 5 години. Върховният комисар се отчита пред Общото събрание на ООН
чрез Икономическия и социален съвет. Действащият Върховен комисар е Филипо Гранди,
избран през 2016 година.
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та конвенцията от 1951 г. е потвърдена от Декларацията от Ню Йорк за бежанците и
мигрантите от септември 2016 г., която е демонстрация на одобрението на основните
принципи на бежанската уредба, възприета от всичките 193 държави, членки на ООН.
През 1993 година Върховния комисариат на ООН за бежанците19/ВКБООН/ и
правителството на Република България сключват официално споразумение, по силата
на което започва мандата на ВКБООН в страната, а през 2008 г. България, заедно с
Румъния, се присъединява към Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа, което обхваща 7 страни – България, Чешката република, Унгария,
Полша, Румъния, Словакия и Словения.
Според Женевската конвенция целите на бежанската политика са „Намаляване на
ксенофобските тенденции в полза на нарастващата търпимост и разбиране от страна
на обществото на разликата между икономически имигранти и бежанци”. Отлагането
на решението на въпроса за обща европейска политика към мигрантите, поставя в
опасност поддържането на кохезията в обществото и противиречи на основните
принципи за свободата и равенството, като основи на социалния прогрес. Изпълнителният комитет на Програмата на Върховния комисар през 1979 г. издава Наръчник
по процедурите и критериите за определяне на статус на бежанец, който многократно е
осъвременяван, за да отговори на нарасналите нужди, променящите се обстоятелства и
научните знания относно практиката на държавите. В него намира място сполучливо
даденото определение, че „Бежанското право – представлява съвкупност от правила и
норми, уреждащи статута на бежанците, определящи във структурно и функционално
направление механизма на международна защита на правото на бежанците, а също така
и спецификите от законодателството на отделните държави, които регулират
процедурата за предоставяне на статут на бежанец и техният правен режим”.
В държавите членки се води сериозен дебат за това как ЕС да се справи с проблемите на имиграцията от Африка, Близкия изток и Азия. По-богатите северни европейски държави искат правителствата на Юг да пазят по-добре границите си и да не
допускат имигранти в Европейския съюз. Южните страни от своя страна настояват за
по-голяма финансова помощ, за да се справят с натиска по границите си, както и за
по-добре функционираща обща система за отговор на миграцията, която да разпределя поравно имигрантите в държавите членки. Дейностите на водещите международни
институции – Върховен комисариат за бежанците на ООН и Европейската служба за
подкрепа в областта на убежището (EASO), са обвързани с мисиите за защита живота, здравето и правата на потърсилите убежище. Международната обстановка на
териториална и гражданска война и икономическото състояние в някои държави през
последните години създава непредвидима по размер бежанска вълна, която търси
спасение в държавите на Европейския съюз. Ролята на Общата европейска система за
убежище изискваше нова адекватна политика и стратегия за овладяване на ситуацията и сигурността на Съюза, започвайки с преразглеждане и актуализиране на действащите директиви и регламенти.
Работната програма на EASO за 2014 и 2015 г. е свързана с многогодишната работна програма за периода 2014-2016 г., която планово определя стратегическите
приоритети. Акцентът ще бъде поставен върху преработените правни инструменти,
полагащи основите на втория етап на ОЕСУ и тяхното отразяване в националните
19

Върховният комисариат на ООН за бежанците (United Nations High Commissioner for
Refugees) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации, която ръководи
дейностите за международна закрила и социалното подпомагане на бежанците. ВКБООН
действа в 130 страни, с повече от 10 000 души персонал.
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законодателства, като Директивата 2011/95/EС за признаване на правото на убежище
относно стандартите за определяне на граждани на трети държави или лица без гражданство, като лица, на които е предоставена международна закрила или субсидиарна
закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. Директивата отменя
действащата до 2011 г. Директива 2004/83/ЕО на Съвета. Целта на директивата, в
сила от 13 декември 2011 г., е да се уеднаквят правилата по предоставяне на международна закрила в съответствие с общата политика в областта на убежището и гарантиране достоен стандарт на живот на бежанците в целия ЕС, която бавно и трудно
върви към реализиране. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е
в обмен на информация между държавите членки и Европейската мрежа за миграция.
Към момента външните граници на Евросъюза са около 15 000 км, контролирани от
националните служби за граничен контрол. За координиране, оперативно сътрудничество между държавите членки и улесняване управлението на външните граници на
Съюза, се създава Агенцията за охрана на европейските външни граници – Фронтекс
със седалище Варшава, Полша, в действие от 2005 г. и бюджет от около 85 милиона
евро. FRONTEX поддържа Мрежа за анализ на риска и разработва база данни с няколко показателя за незаконна миграция. В правосубектността й влиза разработване
на годишна оценка за анализ на риска свързан с непридружени непълнолетни лица,
пресичащи външните граници на ЕС, показатели за уязвимите групи и анализ на риска относно характера на заплахите, пред които са изправени непридружените лица до
18 години.
След провала на механизма за разселване и релокация, надеждите са насочени
към Споразумението с Турция да задържа миграционната вълна и да приема икономическите мигранти срещу цената на редица условия и искания. Показателно е прессъобщението на ЕК от 17 април 2019 г., в което се казва, че Европейската гранична и
брегова охрана ще има нов постоянен корпус от 10 000 гранични служители. Макар
че е повече от очевидно, но постигането на мир – основна задача на ООН – все още е
най-добрият начин да се избегне принудителното разселване.
За ЕС, с една от най-силните икономики в света и население от повече от 500 милиона жители, е естествено да демонстрира солидарност пред лицето на глобалната
криза на принудително разселване. Повечето от страните обаче, където се намират
по-голямата част от бежанците, са най-малко подготвени да възприемат подобна солидарност. ВКБООН препоръчва реформираната Дъблинска система да включва
вътрешен механизъм за солидарност на ЕС относно физическото преместване на
лицата, които търсят убежище по ефективен начин, който включва бързи и ефективни процедури за оценка на необходимостта от международна закрила в ЕС.
Производството за предоставяне на международна закрила е единственият ефективен механизъм, който позволява на едно лице да обясни обстоятелствата, които
мотивират искането за международна закрила и обосновават преценката дали лицето
отговаря на установените критерии за статус на бежанец. Начинът, по който тази
процедура се управлява, следва да улеснява достъпа до процедурата и съответно да
гарантира сигурността на страната. Процедура, която не е достъпна, или е с ниско качество, ще кара хората да я избягват, което на свой ред ще води до по-нататъшно
нередовно пребиваване и липса на контрол и надзор.
Задържането като репресивна мярка за престъпления, свързани с имиграцията не
възпира незаконното влизане. То може да насърчи хората да избягват достъпа до редовни канали и има тенденция да изолира хора, което същевременно не им позволява
да бъдат самостоятелни и продуктивни, и в допълнение на това се проявява пагубният ефект, който задържането оказва върху тях.
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Макар България да спазва принципа за ненаказване на лицата, които търсят убежище, много лица все пак са задържани, преди да бъдат прехвърлени в приемателни
центрове. Качеството на процедурата за достъп, от друга страна, силно страда от отсъствието на точен превод. Езикът е тясно свързан с възможността за ползване на
безплатна правна помощ, която се предвижда от законодателството в България, но
практическото й осъществяване е далеч от необходимото. Днес у нас безплатната
правна помощ, се предоставя почти изцяло от Българския хелзинкски комитет, който
е партньор на ВКБООН и съдейства на Държавната агенция за бежанците. Националното бюро за правна помощ все още изгражда свой капацитет за процесуално представителство по дела за убежище. Българският червен кръст е активен участник в
процеса на интеграция на лицата, които тързят закрила, но с традиционните си
действия в областта на образованието и помощ при кризисни ситуации.
Държавната агенция за бежанците има задължение по закон да упражнява надзор
върху качество на всички действия по предоставяне на убежище, което включва
всички аспекти на процедурата по предоставяне на международна закрила, включително качество на интервюто, качество на вземане на решения и оценката на лицата
със специфични нужди.
В ЕС съществува неясна система за реализиране на отговорността при разминаване на критериите в условията на прием между държавите членки. Макар че различните профили на търсещите убежище може да ги отвеждат в различни страни, това не
обяснява големите различия в степента на признаване, обусловени от различното качество на процедурите за убежище.
Бежанецът няма неограниченото право да избира държава на убежище. Ако бежанецът е намерил или би могъл да намери закрила в дадена страна, през която е
минал, той може да бъде върнат в тази страна. Това е прилагането на концепцията за
„първата държава на убежище“, което не означава, че бежанецът престава да бъде бежанец, ако други мотиви го карат да продължи да мигрира.
Концепцията за „сигурна страна“ се използва, когато едно лице е подало молба за
убежище и искане за достъп до справедлива и ефективна процедура за предоставяне
на международна закрила. Това включва разрешението да се остане законно в страната по време на процедурата. През това време търсещите убежище би трябвало да
имат достъп до средства за препитание, достатъчни за осигуряване на адекватен
жизнен стандарт и за постигане на самостоятелност.
Борбата с контрабандата на хора включва много управленски аспекти, които
трябва да бъдат разгледани както на национално, така и на международно равнище.
Каналджийството трябва да бъде точно дефинирано от закона, за да се улесни неговото криминализиране и адекватно наказателно преследване. В същото време е ясно,
че поне някои от дейностите и сделките се случват със знанието или дори с активното участие на държавни служители. Корупционните практики слдва да се анализират
и условията, коит оги пораждат да бъдат ограничени или унищожени.
Добър подход на борба с нередовното придвижване е да се насърчава легалното
придвижване, например чрез насърчаване на събирането на семейства. Разделените
семейства са една от най-травмиращите последици от принудителното разселване и
подпомагането на семействата да се съберат значително увеличава перспективите им
за интеграция. Самото поняте за семейство следва да включва по-широк кръг членове, които обичайно са живели в едно домакинство в страната си на произход, включително възрастни родители и зависими несемейни деца на възраст между 18 и 25 години. Презаселването е друг законов начин и е крайно необходимо увеличаването
на квотите и засилването на ангажимента за ефективна обработка на данните, кото
облекчават презаселването.
45

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

През юли 2017 г. Министерският съвет прие Наредба за интеграция на бежанците. Това е основният акт, който проправя пътя за един държавен механизъм за интеграция в България. Наредбата разчита на подписването на споразумение между общината и бежанеца, но на практика приложението му е силно ограничено. Макар че споразумението не е единственият начин за измерване на успеха на интеграцията, това е
много силна индикация, че основната цел на наредбата не е постигната.
Финансирането на процесите по интеграция на мигрантите е сериозен и труден
проблем. Интеграцията не бива да разчита на инвестициите на гражданското общество. Голяма част от средствата за справяне с убежището и миграцията идват от специалния фонд на ЕС за убежище, миграция и интеграция, но това не едостатъчно за
осигуряване на устойчивост на управлениетона бежанските проблеми.
Днес у нас е трудно е да се изчисли точният брой бежанците, защото след като
получат желаниая статус, те напускат страната без да уведомат властите за това.
Заключение
Проблемите на миграцията днес не са специфични за България, но тяхното решение има българска перспектива, заради особеностите на държавата, страната и на хората в нея. Равнището на осведоменост на българските граждани, в резултат на
ежедневно променящите се технологии и средства за комуникации, достъпът до образование и информация, и практически неограничените възможности за пътуване
води до силно променени демографски и репродуктивни модели в страната. Докато в
миналото, каквито и да са били обществено-политическите системи, е битувала патриархалната ценностна система, ориентирана към дома, семейството и повече деца,
днес все повече се налага консуматорско-материалната ценностна система, ориентирана към личностно развитие, получаване на по-добро образование, търсене и
утвърждаване на място в обществото. Това рязко снижава репродуктивните нагласи
на хората и определя днешните двудетен, а вече и еднодетен модел на семействата в
развития свят, но и у нас.
Разработване на проактивна имиграционна политика за привличане на живеещите в чужбина българи, етнически българи в чужди държави и имигранти от трети
страни с необходимия образователен и професионален ценз, които да се включат активно на пазара на труда в България и да намалят силно негативния ефект от недостига на работна ръка, е правилната посока на управлението на мигранския проблем. Каквито и да са възраженията срещу имиграцията в съвременния свят, управлението на мигранския проблем включва внимателен анализ на геостратегическото ни
положение на границата с Азия, традиционните ни отношения с Русия и Турция, и
същевременно членството ни в ЕС. Каквито и мерки да бъдат планирани, основата на
стратегията за справяне изисква развитие на националната икономика и реално повишаване на доходите на населението. Задържането и привличането на образовани, квалифицирани, млади хора в страната е въпрос на правилна политика за тяхното кариерно развитие и ясен знак за ЕС, че това е единственият път за сигурна външна
граница на обединението. Едва на следващо място срещу изтичането на работна ръка
може да се потърси внос на по-евтин ресурс от Югоизточна Азия.
България е в трудна демографска ситауция, но при природоклиматичните ресурси и традиция, при възможността за развитие на туризма, леката и хранителновкусовата промишленост, при възможността за привличане на потребители на образователните ни центрове, съществува реално, приложимо решение.
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Аннотация. Настоящий материал – об особенностях регулирования экстрадиции в
Российской Федерации, об определении „тройной противоправности” деяния при
обосновании экстрадиции лица в условиях политически конфликтного уголовноправового регулирования на национальном и международном уровнях, а также о
значении квалификации преступления для целей выдачи преступника.
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Abstract. This material is about particularities of regulation of extradition in Russian
Federation, about determination of „threefold illegality” of acts at justification of
extradition of the person in conditions of politically conflict criminal regulation at the
national and international levels and also about value of qualification of crime for
extradition of criminal.
Key words: extradition, qualification of crimes, international criminal law, Russian
criminal policy
Сферой необходимого взаимодействия государств является экстрадиция. В
Российской Федерации под экстрадицией понимается выдача иностранному государству лица, не являющегося гражданином Российской Федерации, для привлечения к
уголовной ответственности – в связи с совершением деяния, содержащего признаки
преступления, либо для отбывания наказания – в случае осуждения судом Российской Федерации к лишению свободы.
Очевидное значение для урегулирования экстрадиционных отношений имеет
проблема правового взаимодействия государств, целью которого признается совместное обеспечение безопасности и правосудия. Для достижения названных интернациональных интересов необходимо единство позиции государств в оценке содеянного
как преступления. Учет единой позиции обеспечивается при соблюдении правила
„тройной противоправности”, в соответствии с которым юридическими критериями
преступности деяния признаются уголовное законодательство каждого из государств,
участвующих в отношениях выдачи, и международные нормы или договоренности
по-взаимности. Если обнаружена коллизия норм хотя бы двух из перечисленных трех
источников, она становится препятствием для выдачи лица.
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Таким образом, регулирование вопросов экстрадиции осуществляется на двух
уровнях – внутригосударственного национального права и международного права, но
это не означает их параллельность: внутригосударственные и международно-правовые нормы подлежат комплексному, а не самостоятельному применению при решении вопросов экстрадиции. Соответственно, условием эффективности правоприменительной деятельности является совместимость норм международного и внутригосударственного права, определяющих основания, условия, цели и порядок выдачи
лица в связи с совершением преступления иностранному государству. В Российской
Федерации к институту экстрадиции отнесены нормы Конституции (ст. 61 и 63), конвенционные нормы и положения двусторонних договоров государств, нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 12 и 13) и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 460-473).
Проблема совместимости международного и внутригосударственного регулирования экстрадиции осложняется в связи с допускаемой многими государствами коллизией норм международного и национального уголовного права для целей определения оснований уголовной ответственности лица, подлежащего выдачи. По общему
правилу, в условиях коллизий, как и при конкуренции норм, приоритетными признаются нормы международного права.
В Российской Федерации высокое значение международного права признается по
многим направлениям, но не по уголовным делам. По Конституции Российской
Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем определенные законом, то предусматривается применение правил международного договора (ч. 4 ст. 15). В УК РФ реализована иная идея – имплементации
(воспроизведения и конкретизации) международно-правовых установлений. В ст. 1
УК РФ закреплено: „Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из
настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс (часть 1). Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и
нормах международного права (часть 2)”. Статью 1 УК РФ многие трактуют как
допускающую возможность применения норм внутригосударственного права даже в
случае их несоответствия международно-правовым нормам.
Судебная власть не преодолела коллизию норм Конституции Российской
Федерации и УК РФ, по-разному регламентирующих формы участия актов международного права в правовой системе государства. Судебные разъяснения не только
не устраняют, наоборот, усиливают противоречивость соответствующих законодательных норм. Так, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 5 от 10 октября
2003 г. „О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации”
указал, что „международные договоры, нормы которых предусматривают признаки
составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств
обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом
(например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года). Исходя из статьи 54 и пункта „о” статьи
71 Конституции Российской Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной ответст50
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венности в Российской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее
все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации” (п. 6) [1, стр. 5].
Однако позже Пленум Верховного РФ не признал приоритетным внутригосударственное уголовное право. В условиях действующего постановления № 5 от
10 октября 2003 г. в постановлении от 27 июня 2013 г. № 21 „О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней” определена новая судебная позиция: „Как
следует из положений статьи 46 Конвенции, статьи 1 Федерального закона от
30 марта 1998 года № 54-ФЗ „О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и протоколов к ней”, правовые позиции Европейского Суда по правам
человека, которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов” (п. 2) [2, стр. 15].
Прошло два года, и Конституционный Суд РФ поставил под сомнение обязательность правовых позиций Европейского Суда по правам человека. В постановлении от
14 июля 2015 г. № 21-П Конституционный Суд РФ объявил, что „в системе действующего правового регулирования обеспечивается применение Конвенции о защите
прав человека и основных свобод как многостороннего международного договора
Российской Федерации в качестве составной части ее правовой системы и исполнение принимаемых на основе Конвенции постановлений Европейского Суда по правам человека, выступающего в качестве субсидиарного межгосударственного судебного органа по конкретным делам в случаях, если исчерпаны все конституционно
установленные внутригосударственные средства судебной защиты”. И далее. „Не исключается правомочие федерального законодателя – исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, – предусмотреть
не противоречащий юридической природе Конституционного Суда Российской
Федерации и его предназначению как высшего судебного органа конституционного
контроля специальный правовой механизм разрешения им вопроса о возможности
или невозможности с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической
силы Конституции Российской Федерации исполнить вынесенное по жалобе против
России постановление Европейского Суда по правам человека, в том числе в части
мер общего характера” [3].
Как представляется, противопоставление по юридической силе и с учетом места
в правовой системе государства актов международного права и национального уголовного закона связано с современными тенденциями мироустройства – глобализацией (процессом всемирной интеграции и унификации), а также сопутствующей, возникшей как ответ на вызовы глобализации, антиглобализацией.
Глобализация уже не рассматривается как исключительно экономический процесс, в настоящее время стало общепризнанным включение в глобализацию и других
сфер международного сотрудничества, в том числе сфер совместного контроля миграции и борьбы с преступностью. В условиях существенного сходства в криминальной ситуации, повышения организованности интернациональной преступности государства осознают необходимость и возможность совместно отражать угрозы преступности.
В свою очередь, глобализация, а также антиглобализация являются социальными
факторами динамики преступности. Как верно отмечает О.Н. Ведерникова, „значение
международных уголовно-правовых норм постоянно возрастает за счет усиления негативных последствий глобализации, проявляющихся в увеличении масштабов
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транснациональной организованной преступности, появлении новых видов преступлений, что требует активизации взаимодействия государств с целью противодействия
росту преступности в мире. В результате, наблюдается рост числа международных
уголовно-правовых конвенций, включая договоры, принятые в рамках ООН, региональных и субрегиональных межгосударственных объединений, число которых
неуклонно растет, отражая стремление государств укрыться от потрясений глобализированного мира среди своих сторонников. В то же время усиление глобальной
борьбы с преступностью может сопровождаться серьезными нарушениями прав человека, и в такой ситуации значение международного права как гаранта этих прав будет возрастать”. В качестве примера этот автор указывает на вскрытое бывшим
сотрудником американских спецслужб Э. Сноуденом глобальное явление в виде широкомасштабного электронного шпионажа американских спецслужб путем прослушивания телефонов граждан европейских стран, а также ведущих европейских политиков, включая глав как минимум 35 государств. Как известно, 1 августа 2013 г.
Э. Сноуден получил в России временное убежище сроком на один год, год спустя –
трехлетний вид на жительство, который в 2017 г. продлен до 2020 г. „Очевидно, – пишет О.Н. Ведерникова, – что массовое нарушение прав человека, включая право на
тайну телефонных переговоров и иных сообщений, которое обнародовал Сноуден,
является глобальной проблемой, для решения которой требуются глобальные меры, в
том числе в виде соответствующих международных конвенций” [4, стр. 26].
Глобализация и антиглобализация отражают конфликт различных правовых
культур, соответствуют космополитической и шовинистической стратегиям развития
общественных отношений. Российский философ А.А. Гусейнов совершенно обоснованно охарактеризовал эти стратегии противоположными и деструктивными: „Первая игнорирует различия культур, вторая абсолютизирует их. (…). Эти опасные тенденции, однако, в одном отношении полезны: они обозначают края пропасти, уходя
от которых только и можно достичь желанной золотой середины” [5, стр. 66].
Уход от крайностей применительно к уголовно-правовому регулированию означает равно уважительное отношение как к национальным уголовно-правовым системам, так и к международному уголовному праву. Эффективная совместная деятельность государств по противодействию международным преступлениям и преступлениям международного характера возможна только при наличии базового соглашения,
что принципы и нормы международного права осуществляются в соответствии с
принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и
принципом невмешательства во внутренние дела других государств, а также нормами
внутреннего законодательства государств – участников международного соглашения.
Поскольку экстрадиция – это одна из форм правового взаимодействия государств
в интересах безопасности и правосудия, необходимо единство позиции государств в
оценке содеянного как преступления, гарантируемое путем соблюдения по-взаимности правила „тройной противоправности”, в соответствии с которым юридическими критериями преступности деяния признаются и уголовное законодательство
двух государств, участвующих в отношениях выдачи, и международные нормы или
договоренности по-взаимности.
В.П. Коняхин называет соответствующее положение принципом „тождественности” („двойной криминальности”) [6, стр. 18].
К сожалению, при очевидной аксиомности положения о необходимом соответствии основания уголовной ответственности в применяемых при экстрадиции источниках, в Российской Федерации оно может ставиться под сомнение, причем со ссылкой на Конституцию Российской Федерации, где в ч.2 ст. 63 сказано, что выдача лиц
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осуществляется на основе федерального закона или (выделено авт. – Т.К.) международного договора Российской Федерации.
В то же время в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
альтернативность юридических критериев для определения преступности деяния в
связи с выдачей лица для уголовного преследования или исполнения приговора
исключается. В соответствии с правилом „тройной противоправности” здесь предусмотрены условия наказуемости деяния запрашивающим и запрашиваемым государством, а также соблюдение международного договора или принципа взаимности
(ч. 1 и 2 ст. 460, ч.1 и 2 ст. 462).
Юридический критерий определения основания выдачи важен, но не стоит преувеличивать его значение. Формальное основание отличается дополнительностью по
отношению к фактическому основанию выдачи – событию преступления. Описание
события преступления имеет первичное значение, так как выбор источников определения противоправности деяния осуществляется только в отношении установленных
обстоятельств дела, а также с учетом естественных затруднений в соотнесении составов при совместимости законов государств и международных норм. И уголовное законодательство не идентично, и правила квалификации в разных государствах не одни и те же, и международно-правовое регулирование выполняется во многих случаях
без внешней систематизации с национальным законодательством государств.
Например, С.С. Беляев, исследовав проблему коллизии норм российского уголовного законодательства и конвенционных норм, фокусирует внимание на невозможности определения в соответствии с Уголовным кодексом понятия „политическое
преступление”, использованного в международно-правовых актах и востребованного
в связи с актами экстрадиции. Для преодоления такой коллизии С.С. Беляев предложил отмечать в договорах среди оснований отказа в выдаче невозможность выдачи
ввиду предоставления лицу политического убежища [7, стр. 9].
Конкретизация преступлений в международно-правовых актах должна воспрепятствовать практике выдвижения требований об экстрадиции не на основании совершения конкретного преступления, а с обвинением общего характера, например в
осуществлении терроризма.
Круг преступлений, в связи с совершением которых допускается выдача лица
иностранному государству, неодинаково определяется в разных источниках. Либо
перечисляются преступления, как обусловливающие, так и исключающие выдачу (в
международно-правовых источниках), либо круг преступлений обозначается, исходя
из минимального наказания (в международно-правовых источниках, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации). Так, в ч. 2 ст. 460 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорится о преступлениях, за совершение
которых предусмотрено наказание не менее 1 года лишения свободы – в случае выдачи для уголовного преследования, либо лицо было осуждено к лишению свободы на
срок не менее шести месяцев – в случае выдачи для исполнения приговора. А в УК
РФ вообще не определяется, какие преступления являются основаниями для выдачи.
Буквальное толкование ст. 13 УК РФ позволяет предположить, что здесь речь идет о
всех преступлениях, предусмотренных настоящим Кодексом.
При обосновании выдачи лица для уголовного преследования нужно не только
установить состав преступления, но и применить правовые предписания общего характера, имеющие значение для определения состава преступления, например, о
запрете на повторное осуждение, о сроках давности, об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, об амнистии.
Например, в 2018 г. Судебная коллегия Верховного Суда РФ по уголовным делам
удовлетворила жалобу Суботы (Субботы) на решение о выдаче правоохранительным
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органам Украины для привлечения к уголовной ответственности за превышение
власти или служебных полномочий по ч. 3 ст. 365 УК Украины и за умышленное
тяжкое телесное повреждение по ч. 2 ст. 121 УК Украины, указав, что к моменту вынесения судебного решения истекли установленные уголовным законом Украины
сроки давности уголовного преследования Суботы (Субботы). Следовательно, он в
настоящее время к уголовной ответственности привлечен быть не может, поскольку
отсутствует цель, для достижения которой Украина направила запрос о выдаче
Суботы (Субботы) (апелляционное определение от 11 апреля 2018 г. № 18-АПУ18-5).
В российской судебной практике есть примеры и противоположного подхода.
Так, определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
20 сентября 2007 г. № 77-007-11 установлено, что судом незаконно отменено решение о выдаче лица иностранному государству для осуществления уголовного преследования, так как принятие запрашивающей стороной акта амнистии не служит препятствием для выдачи лица. Таким образом, при решении вопроса о выдаче лица
иностранному государству из числа юридически значимых обстоятельств была
исключена амнистия. Соответственно, произошла подмена целей выдачи. Если преступление, в связи с которым решался вопрос о выдаче, в запрашивающем государстве было отнесено к основаниям применения амнистии, то целью выдачи высшая
судебная инстанция, наверное, посчитала взаимопомощь государств, но не обеспечение правового взаимодействия государств в интересах безопасности и правосудия.
Такая судебная практика стала возможна вследствие недооценки значения правовых
предписаний общего характера для определения противоправности деяния в международно-правовом и внутригосударственном регулировании экстрадиции, а также
поскольку нет легального определения целей экстрадиции.
Территориальная юрисдикция имеет приоритет перед универсальной юрисдикцией, то есть экстрадиция всегда должна иметь разрешительный порядок на территории государства, где находится лицо, подозреваемое в преступлении.
Для правильного применения норм института экстрадиции необходимо полное и
непротиворечивое установление этих норм в источниках международного права и
внутригосударственном законодательстве. Только в рамках „диалоговой концепции”
международного права представители государств (они же – носители национальных
правовых культур) могут определить уравновешенную позицию по уголовно-правовым вопросам.
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА ЗА МИГРАЦИЯТА
проф. д.ик.н. Стоян Денчев
УНИБИТ

CURRENT PROBLEMS OF THE SCIENCE OF MIGRATION
Prof. DEC Stoyan Denchev
State University of Library Studies and Information Technologies
Abstract: The report focuses on issues arising from the impact of modern globalization
processes on the nature of migration. The research of these interactive processes is
recognized as fundamental to the formation and development of a reliable and adequate
policy in the field of international, regional and national security. In the light of the
changes triggered by the activation of migration processes, the formation of the
conceptual-categorical apparatus of modern migration science is fundamental to the
development of common long-term strategies, programs and plans for sustainable
development of every society, state, and nation.
Key words: migration, problems, scientific research, migration processes
Съвременните глобализационни процеси формират засилваща се тенденция в
промяната на същността на миграцията от социално-икономическа в социално-политическа. Ето защо от особена важност се явява изследване тези интерактивни процеси на социално-политическата трансформация на обществените отношения с миграционните явления. Изясняването на взаимообусловеността и взаимообвързаността на
това взаимодействие се утвърждава като основополагащо за формирането и развитието на надеждна и адекватна политика в областта на международната, регионалната и
националната сигурност.
Изучаването на миграционните явления и процеси в контекста на съвременните
социално-политически условия, особено в страните на Европейския съюз, изисква
прилагането на съвременен изследователски подход. Традиционното използване найвече на социално-икономически и етнодемографски методи не води до оптималното
изясняване същността на съвременната миграция. Разширяването на интензивността
на миграционните процеси в условията на унификация на световното социално-икономическо, социално-демографско, и социално-политическо пространство. В резултат на глобализацията и на активизацията на миграционните процеси не само на
външната, но и на вътрешната миграция, най-вече в европейските страни, се извършват коренни промени, които водят не само до значителни социално-политически, но и до дълбоки социално-културни последствия. На тази основа ескалират етнокултурните и етнорелигиозните противоречия. Зачестиха терористичните актове, тъй
като те се дължат преди всичко на кризата на ценностите. Това определя необходимостта да бъдат анализирани и изяснени причините за нарастването на броя и интензитета на миграционните вълни, наричани още миграционни взривове, на същността
на самите миграционни процеси, на миграционните сценарии, на миграционното по55
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ведение, на миграционното самоидентифициране, на миграционното „стимулиране“
и други.
Ето защо формирането на понятийно-категорийния апарат на съвременната наука
за миграцията има фундаментално значение за разработването на общи, и то не само
в рамките на Европейския съюз, дългосрочни стратегии, програми и планове за устойчиво развитие на всяко общество, държава и нация. Глобализирането на миграцията изисква тя да се осъществява чрез ефективен и ефикасен международен контрол и тя да бъде регулирана с участието на всички засегнати държави и региони.
Опити да се даде научно определение на понятието „миграция“ съществуват още
през втората половина на ХIХ в. Тогавашните групови премествания на хора от една
територия на друга се характеризирали с изследвания главно върху някои поведенчески специфики. Търсели са се, както прагматични подходи за формирането на конкретни секторни политики за разрешаването на възникналите проблеми, така и на
фиксирането на приложими цели и задачи на базата главно от резултатите на извършваните статистически проучвания1.
В последно време научните изследвания в областта на теорията на миграцията се
разшириха чрез прилагането предимно на мултидисциплинарния подход. Тези изследвания засягат най-вече проблемите, свързани с предоставянето на политически и
на социални права на мигрантите, с регулиране на трудовата миграция и с контрола
върху миграционната сигурност2. Те обаче не изясняват глобализирането на миграционните процеси. Това пък от своя страна е предпоставка за формирането и на друг
„модел“ на миграцията, който е наречен от авторите си „имперски“3. Същевременно
беше натрупана огромна по обем статистическа и аналитична информация от миграционни изследвания свързани с работата на различни международни и регионални
организации, като ООН, МОТ, МОМ, ОЕСР и други. Освен това в редица правнонормативни документи бяха направени опити за изясняване съдържанието на юридически понятия и определения в областта на миграцията. Във всички тях, обаче липсва
включването на социално-политически, на социално-културни и на етнорелигиозни
специфики; на фиксиране на особеностите на взаимовлиянието на миграционните
процеси с предизвиканите след края на „Студената война“ трансформации, които се
извършват във всяко едно общество, държава и нация.
Теоретико-методологичните основи на подобни изследвания, обаче изискват те
да се опират върху общоприети принципи и методи на научния анализ. Същевременно е необходимо да се отбележи, че всеки миграционен процес може да се разглежда
не само като елемент на социалната система, но и като перманентна трансформираща
се динамика на съответната социално-политическа или социално-културна структура.
При разработването на теоретико-методичните проблеми на миграцията е необходимо да се използват различни методи на изследване, като: системно-функционал-

1

Ravenstein, E. G. The Birthplace of the People and the Laws of the Migration// The Geographical
Magazine 1876, vol. 3, p= 173-177; 201-206; 229-233. The Laws of Migration Second Paper// Journal
of the Royal Statistical Society1 1889q Vol. 52, p. 241-305.
2
Fenema, M. I. Tillie. Political participation and political trust in Amsterdam: Civil Communities and
ethnic networks// Journal of Ethnic and Migration Studies, 1998, Vol. 25, p. 703-726.
3
Погорельская, С.В. Имиграция и проблемы безопасности на примере Германии, М., 2008;
Ю.А. Громов. Современное понятие безопасности, М., 2005, с. 25; Lahav, G. “Migration and
Security: The role of Non-State actors and Civil Liberties in OECD. Trends in International
Migration. SOPEM// Annual Report, Paris, 2004.
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ния, социално-психологичния, сравнителния и други, чрез които обективно се отразява съвременното състояние на проблемите. От особено значение в това отношение
е и използването на нормативно-ценностния подход4. Той дава възможност да се отрази стремежа на мигрантите да агрегират своите очаквания, нагласи, предпочитания, желания, интереси и потребности посредством формирането на нови социални
общности и изграждането на интегративни модели за взаимодействие с местните социално-икономически, социално-политически и социално-културни общности.
Мигрантите се определят като хора, които напускат традиционните си места на
живеене в резултат на осъзнато субектно поведение (или принудително въздействие).
На новото място на местоживеене у тях се формират чувства на групова солидарност
и стремеж да реализират свои, различни от субектите на приемащата ги страна или на
отделни социални групи, намерения и цели. Те имат главно стереотипен характер. На
мигрантите се налага да се приобщават към традиционните социални порядки, възприети и практикувани от местните общности.
Формирането на модерни теоретико-методологични принципи на науката за миграцията способства за ново разбиране на същността и функциите на миграцията, на
причинната обусловеност на миграционните процеси, за определянето на нови
ориентири при провеждането на устойчива миграционна политика.
Съдържанието на понятието „миграция“ може да се представи и като съвкупност
от устойчиви социокомуникативни взаимодействия между хората, които се изразяват, както с определени социокултурни и исторически тенденции в изменението на
обществени взаимоотношения, така и в промени в начина на живот. В условията на
пребиваването си на чужда територия миграционните общности до голяма степен регулират и възпроизводството на своите членове, както и тяхното личностно саморазвитие и самоусъвършенстване. Често пъти се наблюдава капсулиране на миграционните общности. Това се дължи най-вече на нежелание да се възприемат установените
от приемащата страна обществени отношения. Миграционните групи съществено
влияят върху „заварената“ (приемащата ги) социална структура. Това се извършва основно чрез промяна на социално-културната характеристика на отделни слоеве и групи на населението на дадена държава или регион. В последно време за изясняване на
научно-теоретичната основа на миграцията се използва т.н. културономичен подход.
Стратегията на културономичния анализ на всеки миграционен процес изхожда от
бисубектността на неговата характеристика. Културономичното направление в науката за миграцията е относително самостоятелен отрасъл на културономичните знания,
обект на което се явява миграционния процес, разглеждан като социокултурно историческо явление (феномен), формиращ се на базата на взаимодействието на общностите, въвлечени в социогеографското преместване. Предмет на културономичния модел на миграционните процеси е социокултурната и историческата динамика на измененията на обективните и субективните аспекти на социалните отношения в рамките на предишния и на новия социуми.
Основно понятие в науката за миграцията е и миграционната представа. Тя може
да се обоснове като предразположение на личността, определящо съгласуваността на
различен род действия, обусловени от положителните или от отрицателните отношения към едни или други миграционни постъпки (предпочитания към заселване на определени места; предпочитания за вид работа; схващания за смесени бракове; етнорелигиозна и етнокултурна адаптивност и др.). Миграционната представа се явява психологически регулатор на миграционното поведение на личността и означава готов4

Речник по културно и природно наследство и културономия (съставител Е. Сачев), с., 2019.
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ност за постигане на определени резултати на миграционното поведение, които се
възприемат от личността. Данните за миграционните представи обикновено се получават при провеждането на социологични анкети. Повечето миграционни представи
се формират още в ранна детска възраст. Подбудителните наклонности за формирането на миграционните представи определят същността им. Те разкриват качествената им характеристика и съдържание. Тяхна основа са миграционните мотивации.
Миграционните представи се натрупват на индивидуално и групово равнища под
влиянието на субективни и на обективни фактори, като: непосредствени условия на
живот; материални и духовни потребности; лични и групови интереси; обществени
условия и др. Миграционните представи често не зависят от нагласите, очакванията,
желанията, предпочитанията, изискванията, интересите и потребностите на обществото, разглеждано като едно цяло, както и от социално-икономическата необходимост.
Миграционната „вълна“ или миграционният „взрив“ може да се определи като
рязко ускорение на ръста или числеността на мигрантите. Характеризират се три основни типа миграционни „вълни“: архетип, традиционен (екстензивен) и съвременен
нетрадиционен (интензивен).
Архетипът се отнася за ранния етап на човешката история.
Традиционният тип господства в докапиталистическите класови или аграрни
общества. Някои изследователи причисляват традиционния тип миграционни „вълни“ и за периода до ранните стадии на капитализма
.Съвременните миграционни вълни възникват отначало в страните с развит капитализъм и постепенно се разпространяват почти във всички други страни.
За архетипът и за традиционния тип темповете на миграционните вълни основно
се определят от, както от равнището на прираста и от смъртността на населението,
които са достатъчно високи, така и от конкретните ниски равнища на живот. При
съвременните миграционни „вълни“ освен тези фактори влияят още глобализирането
на империалистичните интереси, регионалните конфликти и нарастването на етнорелигиозния радикализъм и екстремизъм.
Последствията от миграционните „вълни“ най-често се изразяват в нарастване на
разрива в равнищата на живот на населението не само в развиващите се, но и при развитите страни, както и от влошаването на качеството на живота на населението, обхванато от миграционните „вълни“. В тези страни се наблюдава неконтролируема урбанизация, нарастване на ръста на безработицата, увеличаване на терористичните
актове и др.
Тези явления понякога се наричат „парадокси на изостаналостта“ и безусловно
съдържат опасност както за регионалния, така и за световния мир. При оценката на
миграционните „вълни“ на съвременния етап на изследванията се формират две крайни становища: негативно и позитивно:
 Негативните схващания разглеждат миграционните „вълни“ като „най-голямо
зло“ за човечеството;
 Представителите на противоположното мнение считат, че колкото са по-интензивни миграционните „вълни“, толкова повече се подобрява демографската ситуация и положително се решават повечето проблеми, свързани с нарастването на
ръста на населението.
Друго все още не достатъчно изяснено понятие в областта на науката за миграцията е миграционният преход. Концепцията му е възприемана в съвременната миграционна система за обясняване смяната на типовете възпроизводство на миграцион-
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ни явления. Концепцията на миграционния преход се различава по своите изходни
предпоставки и методологични анализи от обусловеността на типовете възпроизводство на населението.
Необходимо е да се отбележи, че съществуват различни възгледи за причините и
за факторите, които характеризират миграционния преход, за неговия организационен механизъм, за крайния резултат от неговото действие и за степента на неговата универсалност. Като негови общи компоненти могат да бъдат включени: спецификата на демографско развитие, степента на обществена култура, съответстващите
крупни исторически етапи или стадии от развитието на обществото и др.
Различават се пет фази на миграционен преход, които са се обособили за
последните сто години:
Първата включва наличие на висока раждаемост и смъртност на населението. В
резултат – се наблюдава бавно нарастване на неговата численост;
Втората фаза се характеризира с бързо увеличаване на ръста на раждаемост, а
смъртността постепенно намалява. В резултат следва – демографски взрив;
Третата фаза се характеризира със забавяне темповете на снижаване на смъртността и значително снижаване на раждаемостта. В резултат се забавя нарастването
на числеността на населението;
При четвъртата фаза смъртността се стабилизира, а раждаемостта продължава
да намалява. В резултат намалява темпът на нарастване числеността на населението;
Петата фаза се характеризира със стабилизиране на смъртността и на раждаемостта на ниски равнища. В резултат се обезпечава незначителен прираст на населението и намаляване на миграционната активност.
В заключение може да се направи обоснования извод, че всеки един миграционен процес се определя като системна последователност на едновременни миграционни събития, имащи значение за подобряването на начина на живот както на мигрантите, така и на наличните местни общности.
Миграционното събитие може да се представи като събитие, което има определящо значение за отделния човек и е свързано с избора му на начин на живот и на
свободно изразяване. Миграционното събитие се явява основно понятие в миграционната наука.
Миграционният сценарий се представя като система от предположения за развитието на конкретни миграционни процеси, на основата на които се разработват
основните варианти на миграционните прогнози.
Във връзка с горното се предполага, че един от най-разработените методи за
миграционно прогнозиране е методът на компонентите. Този метод дава основание
да се счита, че характеристиката на демографското състояние на населението, както и
нейните отчетни показатели са изходна информация за миграционните прогнози. На
тази база се развива културономичният метод на миграционното прогнозиране. Той
доразвива компонентния метод, който представя миграционния процес като един
самовъзпроизвеждащ се, саморазвиващ се и саморегулиращ се социокомуникативен
и социо-културен и исторически процес.

59

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

Литература:
1. Деливерски, Йордан. Мигрантите. Актуални проблеми и перспективи. - София: За
буквите – О писменехь, 2017, 246 с.
2. Миланов, И. Етнокултурни характеристики на мигрантите в Република България
и тяхното влияние върху системата на националната сигурност. Научни ръководители: проф. д.ик.н. Евгений Иванов Сачев, проф. д.ик.т. Стоян Георгиев Денчев.
Дисертационен труд, 2018. София, УниБИТ. 235 С.
3. Маринов, В. Управление на миграционни кризи. Научни ръководители: доц. д-р
Цветлин Йовчев и проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев. Дисертационен
труд, 2014. София, УниБИТ. 181 С.
4. Council of European Union, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/
2015/05/18-council-establishes-naval-operations-disrupt-human-smugglers-mediterannean/
(accessed 5 April 2018)
5. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2017). International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404)
6. Трифонов, Н. Организация, управление и противодействие на миграционната
криза в България. Научен ръководител: проф. д.т.н. Цветан Атанасов Семерджиев.
Дисертационен труд, 2017. София, УниБИТ. 165 С.
7. Стоянова, Диана. Сложни системи за генериране на знания. – В: Gloria bibliospherae
(Нишката на Ариадна). Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова.
Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ. – София: За
Буквите – О писменехь. 2016. – с. 898-902
8. Тошев, Спас. Миграционният потенциал на Евросредиземноморската миграционна система и мястото на България. В: Сп. „Геополитика“, бр. 1, март 2017
9. Божилов, Йордан. Доктринални основи на системата за национална сигурност.
Статия; Софийски форум за сигурност;
10. Петров, Никола. Имигрантите и екзистенциалната криза на „Обединена Европа”.
В: Сп. „Геополитика“, бр. 1, март 2017
11. Стоянова, Д. Е. Савова. Културното наследство на Странджа планина – симбиоза
от дух, култура, вяра, памет и история. В: Сб. Ролята на ЮНЕСКО за развитието
на образованието, науката и културата в Република България. – София: За Буквите –
О писменехь. 2017. – с. 88-95.
12. Стоянова, Диана., Пламен Теодосиев. Българското културно-историческо наследство в Яйла махала - минало и настояще. – В: Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-унгарски културни общувания. – София: За Буквите – О писменехь. 2016. – с. 391-394

60

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

ТРУДОВА МИГРАЦИЯ
д-р Ганета Минкова
Проф. в СУ „Св. Кл. Охридски“
и Института за държавата и правото при БАН
e-mail: ganminkova@abv.bg

LABOR MIGRATION
Ganeta Minkova
Phd, Professor at Sofia University „St. Kl. Ohridski”
and the Institute for the State and the Law at the Bulgarian Academy of Sciences
e-mail: ganminkova@abv.bg
Резюме: Целта на доклада е да се обърне внимание върху задълбочаващите се процеси на полагане на труд в друга държава, което изисква трудовата миграция да
бъде изследвана. Въпреки че в българското законодателство се използват термините „трудова мобилност“ и „трудова миграция“, няма научен анализ на тези правни
термини. От една страна, гражданите на една държава членка не са мигранти в
друга държава членка поради принципа на свободно движение и пребиваване. Тези
граждани имат всички трудови права като българските граждани. От друга страна, гражданите на трети страни са изправени пред специални изисквания, когато
искат да работят у нас. Към настоящия момент тези различия не са преодолени от
международното и европейското право.
Ключови думи: мигранти, трудова мобилност, трудова миграция, граждани на
държавите членки, граждани на трети страни.
Summary: The aim of the report is to focus on the deepening work processes in another
country that requires research on labor migration. Although Bulgarian legislation uses the
terms „labor mobility” and „labor migration”, there is lack of scientific analysis of these
law terms. On the one hand, nationals of one Member State are not migrants in another
Member State because of the principle of free movement and residence. These nationals
have all labor rights that Bulgarian citizens have. On the other hand, third-country
nationals are considered as migrants and face some special requirements when they choose
to work in Bulgaria. At present, such differences are not overcome by international and
European law.
Key words: Migrants; Labor mobility; Labor migration; Nationals of the Member States;
Third-country nationals.
1. Въведение
Според Тълковния речник на българския език „миграция“ означава преселване от
едно населено място в друго или от една държава в друга. Преместването на големи
групи от хора от едно място на друго е познато от най-ранните исторически периоди
на човечеството, но в съвременния свят на глобализация, информационни комуникации и технологии то придобива нови измерения и значение.
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В България миграцията се свързва с историческите процеси и изселническите
спогодби от началото на 20 век. През 50те и 60те години на миналия век миграционните процеси протичат в рамките на държавата, като представляват миграционен поток от селата към градовете, който се оценява като отрицателен фактор за
развитието на българското село. В последните десетилетия се наблюдава миграция от
град към град.1
От гледна точка на международното и на вътрешното ни право под „мигранти“ се
разбират лицата, намиращи се извън държавата по произход или на гражданството
си, включително лицата, търсещи убежище, бежанците и техните семейства, като
миграцията в рамките на една и съща държава не е предмет на правна регламентация.2
Затова миграционните процеси, които протичат в рамките на една държава,
включително трудовата миграция не са обект на разглеждане в настоящия анализ,
който ще се ограничи до нормативната уредба на миграцията като процес на преместване на хора от една държава в друга и по-конкретно на трудовата миграция.
2. Понятие за трудова миграция
Икономически активното население в рамките на мигрантите по смисъла на международното право се включва в понятието „трудови мигранти“.3
Трудовата миграция не може да бъде определена еднозначно като икономическо
и социално явление. От една страна, трудовата миграция има положително влияние
върху икономиката на региона, към който се насочват големи групи от хора в трудоспособна възраст, търсещи работа. Обикновено мигрантите пристигат от места с пониско заплащане, поради което тяхното включване в трудовия процес в местата с повисоко заплащане е благоприятно както за самите тях, така и за работодателите в
приемащата държава. Трудовите мигранти оказват важен икономически ефект върху
икономиката на района, към който се осъществява миграцията, тъй като на пазара на
труда там се включат работници, свикнали да получават по-ниски възнаграждения,
което снижава себестойността на произведената продукция или на предоставените
услуги. От друга страна обаче, в районите, откъдето пристигат трудовите мигранти,
могат да бъдат наблюдавани неблагоприятни ефекти като демографска и икономическа криза. Последица от миграционните процеси в България е фактът, че почти половината от общините имат население до 10 хиляди човека, като нараства броят на
закритите селища и на селищата с население до 50 човека.4
Въпреки че причините за проявата на трудовата миграция са основно икономически и тя съществува обективно, в българското законодателство, което е съобразено
с правото на Европейския съюз /ЕС/, се съдържа самостоятелна уредба.

1

Цеков, Н. Миграционният поток село-град като фактор за депопулацията на българското
село. Сп. Население. БАН, Институт по демограция, 2015, кн. 2, с. 147; Гешев, Г. Депопулация
на селските територии в България. Сп. Проблеми на географията, 1990, кн. 3, с. 3-13
2
Aleinikoff, T.A. and V. Chatail. Migration and International Legal Norms. The Hague. The
Nederlands. Asser Press.: 2003, p. 2
3
Маркова, П. Правата на работниците мигранти, С.:, 2008, с. 13.
4
Арсов, Б. Ежедневната трудова миграция – инструмент за гъвкава заетост и демографска стабилизация на малките селища. Сп. Население, БАН. 2015, кн. 2, с. 90.
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3. Правна уредба
Правото на достъп до пазара на труда и правото на свободно движение в
България на лица, които не са български граждани, и заетостта на български граждани в други страни се уреждат в нормативен акт, приет през 2016 г. – Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/.
В тази материя като общи нормативни актове приложение намират и Законът за
влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства /нататък съкратено „Закон за гражданите на Европейския съюз“ – ЗГЕС/ и
Законът за чужденците в Република България /ЗЧРБ/.
От 2014 г. България и Румъния се включват в европейския пазар на труда,5 като
българското законодателство е съобразено с правните актове на ЕС като: Директива
2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да
пребивават свободно на територията на държавите членки; Директива 2011/98/ЕС на
ЕП и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно единна процедура за кандидатстване
на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети
държави, законно пребиваващи в държава членка (OB, L 343/1 от 23 декември 2011 г.).
Актовете на международното право, които действат у нас, са фундаментът, върху
който се развива и правото на ЕС, и вътрешното ни право в сферата на миграцията.
Като специализирана агенция на ООН, занимаваща се с едно от основните права на
човека – правото на труд, Международната организация на труда /МОТ/ е приела
различни международни актове, които имат отношение към мигрантите и техните
семейства и чрез които се създава регламент за преодоляване на отрицателни явления
като ниско заплащане на труда, дискриминация по различни признаци при наемане
на работа, създаване на неформален сектор в икономиката на приемащата държавата
и други /напр. Конвенцията за правата на всички работници мигранти и членовете на
техните семейства/.
Тъй като с трудовата миграция са свързани редица допълнителни въпроси – от
признаването на дипломи, квалификация и правоспособност до координация на
социалноосигурителните схеми и данъчното облагане на доходите,6 правната регламентация може да обхване и редица други нормативни актове на националното право, актове на правото на ЕС и международни договори.
Например, условията и редът за упражняване на регулирана професия в
Република България се определят съгласно Закона за признаване на професионални
квалификации.

5
Владимирова, К. Трансграничната мобилност на работната сила в ЕС. Демографски и
социално-икономически измерения за България. Сп. Население. БАН, 2015, кн. 2, с. 62
6
Борисов, О., Т. Хубенова, М. Костова. Свободи на движение в Европейския съюз. С: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. 2009, с. 46-49; Mihaylova-Goleminova, Savina.
Challenges Facing Member States and Candidate Countries in the Field of Taxation. Sofia. Ciela.
2018, p. 81
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Като част от правото на ЕС7 пряко приложение у нас намират и редица
регламенти: Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ, L 141/1 от
27 май 2011 г.), Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от
13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES),
достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на
пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013
(ОВ, L 107/1 от 22 април 2016 г.), Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за
миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на
Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ, L 199/23
от 31 юли 2007 г.) и други.
4. Компетентни национални органи
Министърът на труда и социалната политика е централният изпълнителен орган,
който има правомощия в материята на трудовата миграция и трудовата мобилност.
Към него е създаден Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност,
който има характер на държавно-обществен орган, тъй като в него има представители
както на организациите на работодателите и на синдикални организации на национално равнище, така и на министерства, агенции, комисии и органите за местно самоуправление. В състава на съвета могат да бъдат канени за участие и представители на
международни организации и юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейности в областта на трудовата миграция, трудовата мобилност и интеграцията на
чужденци. Съветът се председателства от министъра на труда и социалната политика.
За защита правата на българските работници в други държави МТСП създава
служби по трудови и социални въпроси в задграничните представителства на
Република България.
Контролът за спазване на законодателството се осъществява от изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика, като при констатиране на нарушения се налагат административни наказания,
имуществени санкции и се прилагат принудителни административни мерки.
Дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на МВР са органите,
които издават удостоверения и разрешения за пребиваване на територията на
Република България. Тези актове, както и отказите за влизане или пребиваване са
административни и спрямо тях се прилагат производствата по Администравнопроцесуалния кодекс /АПК/, доколкото специалният закон не съдържа друга уредба.
7
Въпросът за правото на ЕС е разглеждан от редица учени: Захариева, Ю. И. Шикова и К.
Николов. Европейският съюз – история, институции, политики, С.: Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2004; Попова, Ж., Право на Европейския съюз. С.:
Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2005; Семов, А. Система на
източниците на правото на Европейския съюз. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2009; Танчев, Е. Адаптиране на Конституцията на Републиката от 1991 г. към изискванията за присъединяване на България към Европейския съюз. Сп. Юридически свят, 2002, бр. 2;
Тодоров, Т., Присъединяването на Република България към Европейския съюз и въпросът за
промяна на Конституцията. Сп. Съвременно право, 2003, бр. 3; Христев, Х., Договорът от
Лисабон – основни промени в първичното право на ЕС. В: Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2009.

64

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

Спрямо лицата могат да се прилагат принудителни административни мерки, за
което се издават заповеди от председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност” и директора на дирекция „Миграция” – МВР.
В материята на признаване на дипломи, квалификация и правоспособност и на
координация на социалноосигурителните схеми правомощия имат и други административни органи. Например, съгласно чл. 5, ал. 5 от Закона за развитие на академичния състав в Република България процедурата по признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор“ се организира
от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и
документация.
5. Понятията „трудова миграция“ и „трудова мобилност“
Под „трудова миграция“ и „трудова мобилност“ се разбира движението на хора с
цел извършване на трудова дейност, без с допълнителна разпоредба на ЗТМТМ тези
понятия да са разграничени. В отделните хипотези на ал. 1 на чл. 1 ЗТМТМ се употребяват: „достъп до пазара на труда“, „правото на свободно движение в България“ и
„заетост“, като всяко от тези понятия е свързано с различна група лица. Поради това
е необходимо да се потърсят евентуалните различия между посочените три понятия,
употребени в чл. 1, ал. 1 ЗТМТП, както и съотнасянето им към „трудова миграция“ и
„трудова мобилност“.
В общоприет смисъл под „миграция“ се разбира движението и в двете посоки –
от Република България към други държави /емиграция/ и от други държави към
Република България /имиграция/. Въпросът е дали по смисъла на ЗТМТП трудова
миграция е всякаква форма на придвижване с цел работа от всяка една държава към
друга, каквото заключение може да се направи от значението, дадено в Тълковния
речник на българския език?
Въпреки че Дирекция „Миграция“ към МВР е органът, компетентен да издава документи за пребиваване и на гражданите на държави членки на ЕС и други държави с
подобен статут, под „трудова миграция“ трябва да се разбира движението на лица от
или към трети държави. Като се има предвид разпоредбата на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗТМТП, трябва да приемем, че „трета” е държавата, която не е
държава-членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /СЕИП/, или на Конфедерация Швейцария.
Ако гражданин от трета държава желае да работи в Република България или ако
български гражданин желае да работи в трета държава, е налице „трудова миграция“.
Когато става дума за работа на български гражданин в държава членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария или на граждани от изброените държави в Република България, трябва да се използва терминът „трудова мобилност“,
тъй като правото на труд в този случай произтича и е неразривно свързано с правото
на свободно движение и пребиваване8 в рамките на посочените страни и именно свободното движение най-точно може да бъде дефинирано като „мобилност“ /Глава
Четвърта от ЗТМТП/.
Като част от Европейското икономическо пространство9 може да се разглежда и
тясното взаимодействие между пазарите на труда на всички държави членки, на
8

Борисов, О., Т. Хубенова, М. Костова. Свободи..., с. 26.
Готрон, Жак-Клод. Европейско право. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“,
2006, с. 97 и сл.

9
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страните от СЕИП и на Конфедерация Швейцария. В такъв смисъл е и редакцията на
чл. 145 от Договора за функциониране на ЕС /ДФЕС/, в който се говори за пазари на
труда, но също така за изработването на координирана стратегия за тях. Следователно без да споменава за общ вътрешен пазар на труда, съществуващ в рамките на
съюза, ДФЕС посочват тясната връзка между пазарите на труда на държавите, които
са част от вътрешния пазар на общността. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗФЕС вътрешният
пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на
стоки, хора, услуги и капитали е осигурено в съответствие с разпоредбите на учредителните договори. Именно от гледна точка на връзката между пазарите на труда на
отделните държави е невъзможно да се говори за миграция вътре в рамките на ЕС.
Миграцията изисква преминаване на граници между държавите, а в сегмента на свободно движение на хора такива граници не съществуват между държавите членки и
други държави, които по силата на отделни споразумения с ЕС имат статут на държава членка.
6. Трудова миграция на чужденци /граждани от трети държави/
На гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, когато:
има трудов договор с местен работодател; е командирован или е изпратен в рамките
на предоставяне на услуги на територията на Република България; е преместен по
вътрешнокорпоративен трансфер; извършва дейност на свободна практика. При кандидатстването за достъп до пазара на труда чужденецът пребивава извън територията
на Република България за разлика от случаите на трудова мобилност, при които няма
такова ограничително изискване.
Не се разрешава наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията
на страната граждани на трети държави. Наемането на работа на такива лица или на
граждани без съответното разрешение или регистрация от Агенцията по заетостта е
незаконно. Такива случаи са възможни поради това, че някои предприятия не са в
състояние да плащат или се затрудняват да плащат високи заплати и използват нискоквалифициран труд, който местните работници избягват.10
Въпреки това законодателят е уредил законова фикция, която позволява на незаконно работилото лице да получи възнаграждение в рамките на определен период, а
също така урежда задължението за плащане на данъци и задължителни осигурителни
вноски.
Достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство, при
наличието на определени условия – например, ако в предходните 12 месеца общият
брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави – членки на Европейския съюз,
на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 ЗТМТП, или 35
на сто за малки и средни предприятия. В условията на обвързана компетентност изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава разрешение или отказ /при
наличие на хипотеза, уредена в чл. 11, ал. 1 ЗТМТП/. В условията на оперативна
самостоятелност министърът на труда и социалната политика може да разрешава
достъп до пазара на труда в отделни случаи извън ограниченията по чл. 7, ал. 1, т. 2.
Правото на достъп до пазара на труда може да бъде отнето.
10

Маркова, П. Правата..., с. 14.
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От кръга на лицата, за които се издава разрешение за работа, се изключени някои
категории – например тези, които: имат разрешение за дългосрочно или постоянно
пребиваване у нас; предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила; са членове на семейство на лица с дългосрочно или постоянно пребиваване, с право на убежище или международна закрила, на български граждани, на гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумениетоза Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария
и т.н.
В отделни раздели законодателят е уредил: Единно разрешение за пребиваване и
работа /за гост-преподаватели, лектори, артисти, спортисти, треньори и др./; Синя
карта на ЕС /за висококвалифицирани работници/; статута на сезонни работници,
лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, научни работници, студенти,
стажанти, лицата, извършващи дейност на свободна практика.
Притежателите на Единно разрешение за пребиваване и работа, на Синя карта на
Европейския съюз и членовете на техните семейства, на разрешение за сезонен работник, гражданите с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване са равнопоставени на българските граждани по отношение на редица права, сред които: достъп до информация за обявени свободни работни места; ползване на посредничество
по информиране и наемане на работа; заплащане на труда, работно време и почивки,
прекратяване на трудовото правоотношение, минимална възраст за започване на работа, участие в колективното трудово договаряне; безопасност и опазване на здравето при работа и други. Останалите категории чужденци се ползват от част от правата
по чл. 49, ал. 2 ЗТМТП.
7. Трудова мобилност на гражданите на държави членки, държави от
СЕИП и Конфедерация Швейцария
Свободата на движение, която е основен принцип, залегнал в учредителните
договори на ЕС /чл. 20, т. 2, б. „а“, чл. 21 ДФЕС/, дава право на гражданите на държавите-членки и на членовете на техните семейства да се движат свободно на територията на всички държави членки, да търсят и намират работа в тях /чл. 45 ДФЕС/.
Правото на влизане и правото на пребиваване в страната на гражданин на ЕС или на
член на семейството му, а оттам и правото на труд могат да се ограничават по изключение и на основания, свързани с обществения ред, обществената сигурност и
общественото здраве /чл. 45, т. 3 ДФЕС/.
Съгласно чл. 49, ал. 1 ЗТМТП гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на
свободно движение, включително когато са командировани или изпратени в рамките
на предоставяне на услуги, при пребиваването си в Република България имат всички
права и задължения според българските закони и международните договори, по
които Република България е страна, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. Например, от възможните позиции, заемани от граждани на ЕС
и членовете на техните семейства, са изключени съдия, прокурор, следовател и държавен служител в МВР – съгласно чл. 162 от Закона за съдебната власт за съдия,
прокурор и следовател може да се назначи лице, което има само българско гражданство, като същото изискване е въведено и за държавен служител в Министерството
на вътрешните работи /чл. 155, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР/.
Гражданин на ЕС или член на неговото семейство, който не е граждани на ЕС,
пребивава в Република България с валидна лична карта или валиден паспорт за срок
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до три месеца. След изтичането на този срок лицето трябва да подаде заявление за
получаване на продължително или постоянно пребиваване, за което му се издава удостоверение за гражданите на ЕС или карта за пребиваване от дирекция „Миграция” –
МВР, Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на МВР.
Продължителното пребиваване е за срок до пет години. Гражданин на Европейския
съюз получава удостоверение за постоянно пребиваване в различни хипотези като
например трябва да е работил през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице,
навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за поранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от
три години.
При повечето хипотези, за да получи едно лице право на пребиваването, трябва
да е полагало труд по трудово правоотношение или като самостоятелно заето лице.
На работник или на самостоятелно заето лице се приравняват някои групи лицата –
например тези, които са в състояние на намалена неработоспособност поради заболяване или злополука; регистрирани са като безработни в дирекция „Бюро по труда”
съгласно Закона за насърчаване на заетостта, след като са работили определено време
или са прекратили дейност като самостоятелно заето лице; започнали са професионално обучение, като възможностите за професионална квалификация са предвидени
и в учредителните договори /чл. 166 ДФЕС/.
Когато работникът или самостоятелно заетото лице има право на постоянно
пребиваване, членовете на семейството му, които живеят заедно с него в Република
България, независимо от гражданството им, също имат право на постоянно пребиваване.
8. Заключение
Като общ извод можем да посочим, че правната уредба, която се прилага в
Република България, е сравнително нова и отговаря на съвременното състояние на
пазарите на труда у нас и в другите държави членки. Въпреки принципа на държавния суверенитет, който националната държава съблюдава, Република България е въвела изискванията, уредени в международното и европейското право, гарантиращи в
значителна степен равно третиране на мигрантите при упражняването на труд, включително и като самонаето лице. Доколкото съществуват различия в правното положение на мигрантите и гражданите на държавите членки на ЕС, те се определят от
принципите, залегнали в учредителните договори на съюза. Тези принципи гарантират съществуването на европейско икономическо пространство, част от което са и
пазарите на труда на държавите членки.
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КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ АСПЕКТИ НА
ТРАНСПОНИРАНЕТО НА ЧЛЕН 23 ОТ ДИРЕКТИВА 2013/32/ЕС
НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
В РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ
проф. д.ю.н. Соня Кошичярова, PhD
Юридичeски факултeт на Трнавския унивeрситeт в Трнава,
Рeпублика Словакия

CONSTITUTIONAL ASPECTS ON LEGISLATIVE
TRANSPOSITION OF ARTICLE 23 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT ANC COUNCIL DIRECTIVE 2013/32/EU IN THE
SLOVAK REPUBLIC1
Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD
Рeзюмe: Авторката фокусира своeто вниманиe върху особeноститe на процeдуритe
за убeжищe, по-спeциално от глeдна точка на сигурността, която трябва да сe
взeмe под вниманиe при оцeнка на лицeто на заявитeля в рамкитe на взeманe на
рeшeниe относно нeговата молба за прeдоставянe на мeждународна закрила. Административният орган трябва да събeрe информация от разузнаватeлнитe служби и
въз основа на тяхното становищe да взeмe рeшeниe по въпросното заявлeниe.
Държавите-членки могат да направят изключение в случаите, когато разкриването
на информацията или на нейните източници би могло да застраши националната
сигурност, сигурността на организациите или на лицата, които предоставят информацията, или на лицето(ата), за което(ито) се отнася тя, или когато това би
попречило на следствие, което е свързано с разглеждането на молба за международна закрила от компетентните органи на държавата-членка, или на международните отношения на държавите-членки. Начинът на транспониранeто на това
изключeниe в Закона за убeжищeто стана прeдмeт на спора в Конституционния съд
на Рeпублика Словакия.
Ключови думи: убeжищe – право на справeдлив процeс – право на eфeктивно срeдство за защита – право на изслушванe – национална сигурност – ДИРЕКТИВА
2013/32/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26-ти юни
2013 година
Abstract: Author pays her attention to the particularities of the asylum procedure,
especially to the security aspect, which has to be taken into account, when assessing the
applicant's person in deciding his/her application for international protection. The
administrative body has to obtain information from the intelligence services and, on the
basis of their opinion, decide on the application in question.
Member States may make an exception where disclosure of information or sources would
jeopardize national security, the security of the organizations or person(s) providing the
1

This text of the paper is the output of the grant VEGA No. 1/0200/18.
70

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

information or the security of the person(s) to whom the information relates or where the
investigative interests relating to the examination of applications for international
protection by the competent authorities of the Member States or the international relations
of the Member States would be compromised. The method of transposing this exception into
the Asylum Act has become the subject of the case at the Constitutional Court of the Slovak
Republic.
Key words: asylum, right to fair trial, right to effective remedy, right to be heard, national
security, DIRECTIVE 2013/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCILof 26 June 2013.
1. Процeсуални права при процeдура за убeжищe съгласно Дирeктива
2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на Съвeта
Синхронизирането на процeдурнитe правила за прeдоставянe и отнeманe на мeждународна закрила слeдва да спомогнe за ограничаванe на вторичното движeниe на
кандидатитe за мeждународна закрила мeжду странитe-члeнки, поради разлики във
вътрешното право на странитe-члeнки.
При транспониранeто на Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на
Съвeта от 26-ти юни 2013 г. относно общитe процeдури за прeдоставянe и отнeманe на мeждународна закрила, страната-члeнка трябва да изхожда от принципитe,
които дирeктивата подчeртава като отправна точка, тъй като прeдставляват „conditio
sine qua non“ за осигуряванe на нeйната цeл. Тeзи принципи са изразeни под формата
на процeсуалнитe права на участника в процeдура за мeждународна закрила.
Кандидатът за убeжищe, съгласно законодатeлството на страната-члeнка на Европeйския съюз, слeдва да има осигурeно минимално слeдните права :
- право да останe в страната-члeнка до взeманe на рeшeниe от административния
орган;
- право на устeн прeводач;
- право да комуникира с прeдставитeл на Върховния комисар за бeжанцитe на
Организацията на обeдинeнитe нации;
- право на съобщаванe за рeшeниeто;
- право на мотивитe на рeшeниeто;
- право на прeдставитeлство („възможност за консултации с адвокат или друг
юридически съвeтник“);
- право на информация за същeствeни факти, свързани с административната
процeдура („право да бъдe информиран за правното си положeниe в рeшитeлнитe eтапи на процeдурата на eзик, който той разбира“);
- право на прeразглeжданe на рeшeниeто от нeзависим съд (понe в случай на
отказ).
От съдържаниeто на Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на
Съвeта e видно, чe цeлта й нe e да модифицира съдържаниeто на правото на справeдлив процeс в традиционното възприeманe на това право от eвропeйската правна доктрина и мeждународнитe договори за правата на човeка и основнитe свободи.
Дори и като спорeд юрисдикцията на Европeйския съд по правата на човeка, правото на справeдлив съдeбeн процeс съгласно члeн 6 от Конвeнцията за защита на правата на човeка и основнитe свободи, нe сe отнася за дeла свързани с имиграционни
въпроси, това нe изключва възможността за прилаганe на правото на справeдлив
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съдeбeн процeс в случай, чe договарящата държава e и държава-члeнка на Европeйския съюз, тъй като в такъв случай чуждeнeцът има право на справeдлив процeс и по
правото на Европeйския съюз.2
Гаранцията за справeдливо производство относно убeжищe прeд органа на
Рeпублика Словакия, e правото на кандидата на прeкратяванe на процeдурата за
убeжищe с рeшeниe на административния орган.
Въпросното процeсуално право e свързано с принципа на правната сигурност. В
правова държава e нeдопустима ситуацията, процeдурата да нe бъдe приключeна с
рeшeниe на публичeн орган. Това e важно и защото институтът на рeшeниeто e свързан с институтът „rei iudicatae“.
Словашкият Закон за убeжищeто (№ 480/2002 в Сборника от законитe) гарантира правото на участника в процeдурата за убeжищe, на рeшeниe с определено съдържаниe и формални рeквизити.
Рeшeниeто сe постановява изключитeлно в писмена форма. Това e сeриозна разлика от общата рeгламeнтация в Закон № 305/2013 в Сборника от законитe, относно
eлeктронната форма на упражняванe на правомощията на публичната власт
(Закон за e-правитeлството), но в съотвeтствиe с изискванeто на Дирeктива
2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на Съвeта.
Правото на обосноваванe на рeшeниeто включва правото на участника в производството, на разбираемо, логично и достъпно обяснение от страна на административния орган за съображенията, които е взел предвид при оценка на доказателствата,
какво фактическо състояние е установил въз основа н тях и какви фактически и
правни изводи е направил. Освен това административният орган трябва да изрази и
становище по обстоятелствата, аргументите и доказателствата, предоставени от
участника в производството.
Задължeниeто на органа правилно да обосновe рeшeниeто, e инструмeнт за изключванe на своeволиeто при взeманe на рeшeниe, а също така и eдна от правнитe гаранции на правото на защита. Ако участникът в производството за мeждународна
закрила знаe причинитe, въз основа на които органът основава своeто рeшeниe, той e
в състояниe eфeктивно да упражни правото си на обжалванe.
В тази насока слeдва да сe тълкува и изискванeто на Дирeктива 2013/32/EС на
Европeйския парламeнт и на Съвeта, коeто (в интeрeс на защита на кандидата за мeждународна закрила) посочва изискванията на рeшeниeто. Съгласно члeн 11 алинeя 2
„държавитe-члeнки гарантират при отхвърлянe на молба, по отношeниe на статут на
бeжанeц и/или на статут на бeжанeц под субсидиарна закрила, рeшeниeто да e
фактичeски и правно мотивирано и да e в писмeна форма и да e посочeна информацията за възможноститe за обжалванe на отказа“ (подобно члeн 45, алинeя 3 от тази Дирeктива, ако сe касаe за производство за отнeманe на мeждународна закрила).3
За разлика от Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на Съвeта,
словашкият Закон за убeжищeто прeдвижда изключeниe от члeн 52, алинeя 2. Това сe
отнася до рeшeнията на Министeрството на вътрeшнитe работи на Рeпублика
Словакия, за нeпрeдоставянe на убeжищe и отнeманe на убeжищe. Спeциалната рeг-

2

Števulová, Z.: Právo na odôvodnenie rozhodnutia. In: Hrnčárová, N. (ed.). Kraków: Spolok
Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 160.
3
По-подробно към това Košičiarová, S.: Procesné práva účastníka konania o azyle. In: Právo na
azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe. Hrnčárová, N. (ed.). Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku –
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 53-64.
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ламeнтация сe състои в това, чe „органът трябва да e посочил в обосновката на рeшeниeто само факта, чe това e интeрeс за сигурността на Рeпублика Словакия.“
Докато правната тeория посочва противорeчиe на закона с члeн 11 алинeя 2 от
Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на Съвeта (прeди това члeн 9 алинeя 2 от Дирeктива 2005/85/EО на Съвeта от 1-ви дeкeмври 2005 г. относно минималнитe норми относно процeдурата за прeдоставянe или отнeманe на статут на
бeжанeц в държавитe-члeнки),4 законодатeлят счита това за логично послeдствиe от
изискванията за защита на класифицираната информация, с коeто нe можe да бъдe
нарушeно процeсуалното право на защита при условиe, чe сe прилага изключeниe въз
основа на члeн 23 алинeя 1от Дирeктива 2013/32/EÚ на Европeйския парламeнт и на
Съвeта.5
2. Защита на класифицраната информация и право на защита на участника
в процeдурата за прeдоставянe на убeжищe
От 1-ви януари 2007г. в словашкия Закон за убeжищeто e въвeдeна разпорeдба на
члeн 19a, алинeя 7 (настоящата алинeя 9), въз основа на която Министeрството на
вътрeшнитe работи на Рeпублика Словакия трябва да поиска справка от Словашката
информационна служба за оцeнка на молбата за убeжищe.6
Заeдно с информацията, получeна от полицeйскитe органи, обхватът на задължитeлно събиранитe матeриали за рeшeниe e разширeн с информацията от сeкрeтни
фондовe на разузнаватeлната служба. Правната рeгламeнтация относно убeжищeто в
Рeпублика Словакия по този начин сe измeсти значитeлно в полза на разширяванe на
правната рeгулация защита на интeрeситe на държавната сигурност. Тя e допринeсла
за разширяванeто на правомощията на органа да включва фактичeски констатации в
процeса на взeманe на рeшeниe, коeто дава възможност за по-добра оцeнка на въпроса, дали e налицe рeална опасност за кандидата от прeслeдванe или сeриозно (нарушаване на правата).
Информацията от разузнаватeлнитe и полицeйскитe органи на държавата са поверителни, тъй като чeсто сe касаe за най-чувствитeлна информация със защитeно съдържаниe. С нeя можe да сe борави само в рамкитe на спeциалната законова процeдура. Слeдоватeлно в производство за мeждународна закрила същeствува конфликт на
4
Виж по-подробно Hrnčárová, N., Srebalová, M. in: Hrnčárová, N. – Meššová, B. – Srebalová,
M. – Macková, D.: Zákon o azyle. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 397.
5
Държавите-членки могат да направят изключение в случаите, когато разкриването на информацията или на нейните източници би могло да застраши националната сигурност, сигурността на организациите или на лицата, които предоставят информацията, или на лицето(ата),
за което(ито) се отнася тя, или когато това би попречило на следствие, което е свързано с разглеждането на молба за международна закрила от компетентните органи на държавата-членка,
или на международните отношения на държавите-членки. В тези случаи държавите-членки:
а) предоставят достъп до въпросната информация или източници, които са на разположение
на органите, посочени в глава V; и
б) създават процедури в националното право, които гарантират, че сe зачитат правата на
защита на кандидата.
По отношение на буква б) държавите-членки могат по-специално да предоставят достъп до
въпросната информация или източници на правен или друг съветник, който е преминал проверка за сигурност, доколкото информацията е от значение за разглеждането на молбата или
вземането на решение за оттегляне на международна закрила.
6
Словашката информационна служба e държавeн орган. Това e обща служба за сигурност и
разузнаванe на Рeпублика Совакия.
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общeствeния интeрeс за повeритeлност на информацията и правото на защита,
прeди всичко правото да се вземе отношение по всички събрани доказатeлства. Това
процeсуално право e гарантирано от члeн 48, алинeя 2 от Конституцията на Рeпублика
Словакия.
Въпросният конфликт e възникнал от 1-ви януари 2008г., когато влeзe в дeйствиe
члeн 52, алинeя 2 от Закона за убeжищeто. Задължeниeто на административния орган
в мотивировката на рeшeниeто да посочи само факта, чe e от интeрeс за сигурността
на Рeпублика Словакия, нe означава, чe нe можe да e налицe причина за отхвърлянe
на молбата за убeжищe (опасност на кандидата за държавата) или да нe сe вписва в
прeписката. Цeлта на законодатeлното рeшeниe e да сe прeдотврати разкриванeто на
класифицирана информация.7
Трябва да сe подчeртаe, чe Конституционният съд на Рeпублика Словакия e
обвързан със съдържаниeто на внeсeното прeдложeниe и затова ако жалбата е подадена от частно лицe, коeто твърди, чe e нарушeно нeговото право, качeството и обeм
на нeговата аргумeнтация има влияниe върху рeзултата на взeманe на рeшeниe в конкрeтния случай.
Като примeр можe да сe посочи рeшeниeто на Конституционния съд на
Рeпублика Словакия от 2012г.,8 с коeто нe сe констатира противорeчиe на члeн 52,
алинeя 2 от Закона за убeжищeто с Конституцията.
Конституционният съд на Рeпублика Словакия изхожда от това, чe Законът за
защита на класифицираната информация (№ 215/2004 в Сборника от законитe) опрeдeля кръга от лица, които имат право да сe запознаят с класифицирана информация. Упълномощeно лицe със спeциалeн статут в рамкитe на нeговата длъжност e и
съдия [члeн 34 алинeя 1 буква „f“]. За упълномощeно (правоимащо) лицe сe счита и
адвокат слeд подписванe на дeкларация за повeритeлност и увeдомлeниe за задължeнията за защита на класифицирана информация и възможнитe послeдици от нeйното
нарушeниe.
За да сe изключи своeволиeто на административния орган, спорeд мнeниeто на
Конституционния съд на Рeпублика Словакия, e достатъчно да e ясно, въз основа на
какво административнитe органи са взeли рeшeниeто, макар и бeз изрична причина.
Тъй като правото на запознаванe сe с доказатeлствата нe e абсолютно, такава постъпка нe надхвърля рамкитe на члeн 6 от Конвeнцията за защита на правата на човeка и основнитe свободи в ситуацията, когато над индивидуалния интeрeс прeобладава
важeн общeствeн интeрeс.
Важната част от изразeното правно становищe обачe e изискванeто, чe в такъв
случай на защитата e прeдоставeна достатъчна компeнсация за всички затруднeния, причинeни в рeзултат от ограничаванeто на правото на достъп до някои доказатeлства поради общeствeн интeрeс от същeствeно значeниe. Гаранцията e, съдията винаги да e запознат с всички доказатeлства и да има на разположeниe разбираeми причини, поради които значимият общeствeн интeрeс би изисквал ограничаванe на достъп на защита до опрeдeлeното доказатeлство. Тъй като Върховният съд на
Рeпублика Словакия „сe отказа от такова тълкувание“, Конституцинният съд на
Рeпублика Словакия взe рeшeниe, че е налице на основното право на жалбоподатeля
7

По-подробно към това Rulíšek, T.: Sekuritizácia azylového práva. In: Právo na azyl a jeho
aplikácia vo verejnej správe. Hrnčárová, N. (ed.). Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo
Słowaków w Polsce, 2015, s. 120-123.
8
Констатация на Конституционния съд на Рeпублика Словакия, рeфeрeнтeн № IV. ÚS
308/2011 от 25-ти януари 2012 г.
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да вземе отношение по всички събрани доказатeлства съгласно члeн 48, алинeя 2 от
Конституцията.
В рамкитe на това рeшeниe Конституционният съд на Рeпублика Словакия не е
бил длъжен принуден въз основа на обжалванeто, да сe занимава с въпроса, дали
члeн 52, алинeя 2 от Закона за убeжищeто, коeто дадe възможността да нe сe посочи
мотивировката на рeшeниeто и да сe задоволи с позоваванeто на класифициран
матeриал, бeз да бъдe информиран участниъкт в процeдурата понe за същeството на
причинитe в интерес на общeствeната сигурност, e в съотвeтствиe с Конституцията
на Рeпублика Словакия. „Жалбоподатeлят нe възразява нарушeниeто на правото на
eфeктивно срeдство за защита, тъй като той e бил удовлeтворeн със защитата, която
можe да му бъдe прeдоставeна от съда при нeзависимо проучванe на класифицирана
информация.“9
3. Нeправилно транспониранe на Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския
парламeнт и на Съвeта в Закона за убeжищeто?
На 28-ми август 2017г. Върховният съд на Рeпублика Словакия внeсe прeдложeниe, Конституционният съд на Рeпублика Словакия да взeмe рeшeниe за нeсъотвeтствиe на члeн 52, алинeя 2 от Закона за убeжищeто с Конституцията на Рeпублика
Словакия. Основание за това е противоречието с:
- члeн 46 алинeя 1 (“всeки можe да изисква по прeдвидeния от закон начин да
упражнява правото си прeд нeзависим и бeзпристрастeн съд”),
- члeн 46 алинeя 2 (“Който твърди, чe e лишeн от правата си с рeшeниe на публичен орган, можe да сe обърнe към съда, същият да прeразглeда законосъобразността на това рeшeниe, освeн ако законът нe прeдвижда друго. От правомощията на съда обачe нe можe да бъдe изключeно проучванe на рeшeнията,
отнасящи сe до основнитe права и свободи.”),
- члeн 47 алинeя 3 („всички участници в производството са равнопоставeни”),
- члeн 48 алинeя 2 („всeки има право, нeговият случай да сe разглeжда публично
бeз излишно протаканe и в нeговото присъствиe, и да можe да сe изрази по
всички доказатeлства”).
Основаниeто за това e случаят, когато участникът в производството, който прeдставлява опасност за сигурността на Рeпублика Словакия по члeн 13, алинeя 2 буква
„d“ от Закона за убeжищeто, e узнал от мотивите на рeшeниeто само това, чe
„Службата за миграция сe e запознала с няколко справки на Словашката информационна служба, като съдържащата сe в тях информация подлeжи на повeритeлност
съгласно Закона за защита на класифицираната информация, и слeдоватeлно нe сe намира в досиeто и чe с въпросната информация има право да сe запознаe само съдията
по делото, рeсп. адвокат на участника (при условиe на издаванe на съгласиe за eднократно разкриванe на класифицираната информация).“
Спорeд съдийския състав на Върховния съд на Рeпублика Словакия:
a) „... принципът на равнопоставeността на участницитe в производството, прeдхождащо тази присъда, e нарушeн с това, чe административният орган има на разположeниe доказатeлства (класифицирана информация), с които чуждeнeцът нe разполага и няма никаква възможност да сe запознаe с тeзи доказатeлства. Тeзи доказатeлства нe са включeни в съдържаниeто на прeписката и административният орган нe
9

Števulová, Z.: Právo vs. Kontrola. Dostupné na https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/pravo-vskontrola (dňa 22. 3. 2019).
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можe да разкрива на чуждeнeца класифицираната информация в какъвто и да е обем
и форма. Същото важи и за производство, в коeто съдът разглeжда законосъобразността на рeшeниeто на административния орган, издаeно по члeн 52, алинeя 2 от
Закона за убeжищeто. Всъщност съдът по никакъв начин, в какъвто и да е обем и
форма нe разкрива на участника в производството мотивитe на рeшeниeто (класифицираната информация). Така липсата на оповeстяванe на мотивитe, въз основа на
които органът на общeствeната администрация e взeл рeшeниeто, отнeма на участника в производството възможността вземе отношение по всички доказатeлства.
b) В случай на съдeбно прeразглeжданe на рeшeниeто на административния орган, когато процeсуалнитe страни са жалбоподатeлят и отвeтникът – административният орган, това създава за този участник значитeлно по-нeблагоприоятни условия да
докажe своитe прeтeнции, от тeзи на административния орган. Спорeд съдийския
състав на Върховния съд на Рeпублика Словакия, това нe e само нарушeниe на правото да вземе отношение по всички събрани доказатeлства по силата на члeн 48,
алинeя 2 от Конституцията, но сe касаe и за нарушаванe на правата на справeдливо
съдeбно производство по члeн 48 алинeя 2 от Конституцията.
Съдийският състав на Върховния съд на Рeпублика Словакия също така посочи
съдeбната практика на Европeйския съд по правата на човeка, която открива възможността за създаванe на защита на физичeско лицe срeщу повдигнатитe обвинeния и в
случаитe, когато e застрашeна националната сигурност (Chahal срeщу Обeдинeното
кралство от 15.11.1996 г., Al-Nashif срeщу България от 20.06.2002 г., Lupsa срeщу
Румъния от 08.06.2006 г. или Nolan и K. срeщу Русия от 12.12.2009 г.
Аргумeнтацията на ищeца e убeдила Конституционния съд на Рeпублика Словакия. Той на 12-ти дeкeмври 2018 г. взe рeшeниe за обявяване на противо-конституционността на члeн 52, алинeя 2 от Закона за убeжищeто (рeшeниe от 12-ти дeкeмври
2018г., № 70/2019 в Сборника от законитe, с рeфeрeнтeн № PL. ÚS 8/2016).
Тъй като мотивите на рeшeниeто на Конституционния съд на Рeпублика Словакия всe ощe не са били публикувани по врeмe на изготвянeто на тeкста на този докумeнт, можe да сe прeдположи, чe съдът e намeрил основание и в рeшeнията на
Европeйския съд по правата на човeка. Досeга той за „особeно изнeнадващи” e считал случаитe, когато рeшeнията нe са съдържали никакви фактичeски мотиви, въз основа на които рeшeниeто e било издадeно, а само са цитирали правнитe норми и становища, чe лицeто прeдставлява сeриозна заплаха за националната сигурност на държавата, като заключeниeто сe основава на информация, включeна в съдържаниeто на
сeкрeтeн вътрeшeн докумeнт.10
Отмяната на члeн 52, алинeя 2 от Закона за убeжищeто нe влияe върху задължeниeто на Рeпублика Словакия, като страна-члeнка на Европeйския съюз, произтичаща от члeн 11 алинeя 2 от Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на
Съвeта, да гарантира, чe в случай на отхвърлянe на молбата в рамкитe на производството за мeждународна закрила, в рeшeниeто писмeно да посочат фактичeскитe и
правнитe причини и информация за това, как можe да бъдe обжалван отказа (подобно
члeн 45 алинeя 3 от Дирeктивата, по отношeниe към производството за отнeманe на
мeждународна закрила).
Също така с това нe e нарушeно задължeниeто на Рeпублика Словакия, произтичаща от члeн 23 алинeя 1 от Дирeктивата, да осигури на адвокат да има достъп до
информацията в досиeто на заявитeля, въз основа на която e взeто рeшeниeто.
10

Števulová, Z.: Právo na odôvodnenie rozhodnutia. In: Hrnčárová, N. (ed.). Kraków: Spolok
Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 161.
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Административният орган продължава да има постановeно общото задължeниe
по члeн 23 алинeя 3 от Закон № 71/1967 в Сборника от законитe, относно административнитe производства за прeдприeманe на мeрки за прeдотвратяванe на разкриванeто на класифицирана информация при упражняванe на правото на достъп до
прeписката по процeдурата за убeжищe. Това нeгово задължeниe обачe e засeгнато от
приложимия Закон за защита на класифицираната информация. Слeдоватeлно той
няма право да прави това по отношeниe на лицe, упълномощeно да сe запознаe с класифицирана информация.
В тази връзка слeдва да сe подчeрта, чe Законът за защита на класифицираната
информация нe счита участника в производството за убeжищe за лицe, коeто можe
да сe запознаe с класифицираната информация. Статутът на правоимащо лицe, съгласно този закон, има обвиняeм в прeстъплeниe по наказатeлно производство.
4. Заключeния
Конфликтът от общeствeн интeрeс по отношeниe на националната сигурност на
държавата и правото на защита, трябва да бъдe разрeшeн в законодатeлството на
държавата-члeнка на Европeйския съюз така, чe процeдурнитe ограничeния от съображeниe на националната сигурност, да не нарушават по нeсъразмeрeн начин правото на лицeто на eфeктивно право за защита.
Въпросното процeсуално право, като част от правото на защита, нe можe да бъдe формално, по-спeциално то нe трябва да води до пълно изключванe на срeдства за
защита от съображeния на националната сигурност.
Ефективното право на защита трябва да е насочено към осигуряване на правото
на участника в производството за прeдоставянe на убeжищe на справeдлив процeс.
Поради това в Решение на Окръжният съд (дeло с рeфeрeнтeн № 1 Sža 39/2010) е
признато за нeзаконно „рeшeниeто на полицeйския орган, да сe задоволи само с твърдe обща информация за чуждeнeца, прeдоставeна от Словашката информационна
служба”.11
Прeдимството на общeствeния интeрeс за защита на сигурността прeд индивидуалното право на лицeто на право на защите за защита нe означава, чe законодатeлството на държавата-члeнка на Европeйския съюз няма за цeл да гарантира прeдоставянeто на основната информация за причинитe, поради които административният орган
има право да отхвърли молбата. Слeдоватeлно нe e допустимо от мотивите на рeшeниeто на административния орган да липсват факти, въз основа на които органът e
взeл рeшeниeто. Такава правна рeгламeнтация e в противорeчиe с принципа на прозрачността на административното производство, коeто гарантира, чe участникът в
производството e информиран за протичанeто и рeзултата на административното
производство.12 Поради тази причина в Рeпублика Словакия e отмeнeн члeн 52,
алинeя 2 от Закона за убeжищeто, който нe съдържа никакви по-подробни правила по
това отношeниe.
Такова тълкуванe нe противоречи на члeн 23 от Дирeктива 2013/32/EС на
Европeйския парламeнт и на Съвeта, прeвиждащ минималeн стандарт, който трябва
да бъдe гарантиран от държава-члeнка на Европeйския съюз.
11

По-подробно към това Aláč, M.: Osobitosti azylového konania. Докумeнт, прeдставeн на мeждународната конфeрeнция „Актуални въпроси на правото на убeжищe I“ в Братислава на 6-ти
ноeмври 2018 г.
12
Košičiarová, S.: Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. zmenené a aktualizované vydanie.
Bratislava: Heuréka, 2017, s. 133.
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Всяко ограничeниe на процeсуалното право на участника в процeдурата за убeжищe по члeн 23 от Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на Съвeта, e
възможно само по лeгитимни причини, които са изрично посочeни в Дирeктивата.
Разширяванeто на причинитe за ограничаванe на процeсуалното право на участника в производството за убeжищe извън рамкитe на предвиденото в Дирeктивата, но
и тяхното разширително тълкуванe, e недопустимо. За спeциалeн случай на разширително тълкуванe трябва да сe считат случаите, когато нe e възможно от даннитe,
прeдоставeни от службата за сигурност, да бъдe установeна конкрeтна информация,
обосноваваща отхвърлянeто на молбата.
За сeриозна намeса в правото на защита трябва да сe счита отказ за достъп до
информацията в онази част от прeписката, с която сe изпълни доказатeлството, въз
основа на коeто административният орган e взeл рeшeниeто.
Самият факт, чe съгласно законодатeлството правнитe прeдставитeли и властитe,
посочeни в глава V от Дирeктива 2013/32/EС на Европeйския парламeнт и на Съвeта,
имат достъп до класифицирана информация, нe освобождава държавата-члeнка от
нeйното задължeниe да промeня процeдуритe, с които да гарантира спазванeто на
правата на заявитeля за защита.
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МИГРАЦИОНЕН НАТИСК И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ
проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов
УниБИТ, ВСУ „Черноризец Храбър“

MIGRATION PRESSURE AND PUBLIC SECURITY
Stefan Angelov Simeonov
Резюме: В предложената статия се разглеждат актуалните въпроси на обществената сигурност, породени от миграция и бежански вълни. Съвременната миграция
се отразява върху обществения (ред и сигурност) до степен промяна на национална
идентичност и културни ценности.
Ключови думи: миграция, национална и обществена сигурност, идентичност,
заплаха
Abstract: The proposed article addresses current public security issues arising from
migration and refugee waves. Modern Migration affects the public (order and security) to
the degree of change of national identity and cultural values.
Key words: migration, national and public security, identity, threat.
По проблемите на миграцията за първи път писах през 2000 г. когато за нуждите
на полицейското обучение във ВИПОНД (сегашната Академия на МВР) развих
историко-правните аспекти на бежанския въпрос в България1. Преди да настъпи
пикът на бежанската криза направих следните изводи:
- Историята на бежанците е част от българската история (местоположение,
политики, наложени условия, войни, народопсихология)
- Никога в България не е имало отказ да се приемат бежанци. Никога не е имало
сегрегация и ксенофобия. От страна на народ и правителство е налице емоционална съпричастност към бежанските проблеми.
- Притеснена финансово и материално, България винаги е решавала проблемите
на бежанците на нейна територия и е удовлетворявала минималните им потребности.
- В същото време, тя винаги се е възползвала от възможностите на бежанските
маси и ги е интегрирала в своя обществен, духовен и икономически живот.
- В политически острастените борби между различните политически сили е
имало единомислие и единодействие по отношение на бежанците.
На съвременния етап не само, че тези изводи губят валидност или най-малко
само част от тях са валидни. На преден план изпъква проблема за противоречията,
създавани от наличието на бежанска, мигрантска вълна и усилията за защита на це1
Симеонов, С. Историко-правни аспекти на бежанския въпрос в България. ВИПОНД,
Факултет „Полиция“, РИД, Бюлетин № 9, С., 2000, с. 93-103; ISBN 1310-4705.
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локупната сигурност на личността, обществото и държавата, въплътени в разбирането на комплексността на националната сигурност. В сферата миграция-сигурност
възниква важен въпрос.
Настаняването на общества, култури, манталитет и цивилизация, идващи от свят
с различна организация и различни по икономически, политически, идеологически и
др. причини, води до структурни изменения в българската обществена система2. Въпросът е: когато установените в тази система обществен ред и сигурност изпитват
деструктивен натиск не се ли развива възможност да се променят идентичността на
обществената структура, ценностната система на личността и най-вече, няма ли заплаха за обществената сигурност.
Безусловно ясно е, че съвременната миграция се отразява върху обществения
(ред и сигурност) до степен промяна на национална идентичност и културни ценности. Нарастването на броя на легалните и нелегалните мигрантите в страната се дължи
на няколко фактора, вътрешни и външни:
- Увеличаване на миграционните потоци вследствие глобализационни и комуникационни процеси
- Социални, етнически и военно-политически конфликти, водещи до обществена
несигурност, нарушаване на правата и свободите на човека, до принудителна
миграция, до свръхразслояване на обществата на бедни и богати
- Застрашеността, породена от социално-икономическите и политически процеси в приемащите страни – рецесия, трансгранична престъпност, тероризъм, натиск върху здравно-осигурителната система, естествено нарастване на популацията на новодошлите. Високата раждаемост в мюсюлманските семейства се
стимулира не само от религията, но е приоритет и на държавните институции
(пример е апела на Ердоган да се раждат деца). В същото време в европейските
страни се отлага до късна възраст сключването на брак и раждането на деца,
които пречат на кариерата или са извън сферата на интимните отношения.
Бежанските процеси се превръщат в трайно явление не само в междудържавните
отношения, но и във вътрешната политика на държавите. Вътрешната миграция не се
изследва и е вън от полезрението на анализаторите. В рамките на политическата коректност е пренебрегнат проблемният характер на междукултурното общуване, етническите и религиозните различия в обществото, отрицанието на институционалната
държавност и ценностната система. Даже може да се говори, че съществува нарочна
заблуда за последствията на привнесените деструктивни процеси – не съществува
вече миграционен натиск, интеграцията се задълбочава, отчита се връщане на децата
в училище. Макар и малък да е броят на мигрантите в страната, не се анализира способността на институциите да провеждат интеграционна политика. Затова съдейства
разбирането, че поради социалните и политически особености, България се възприема като транзитна страна без перспектива за дългосрочно отсядане. От една
страна, липсата на цялостна политика, от друга, лошо провежданата интеграционна
политика, предполага и съответната деформация, водеща до организирането на мигрантите в престъпни групи, асоциално и незаконно поведение (трафик на хора, контрабанда на наркотици, престъпления срещу социалната и осигурителната система).
2

Макар, че миграционният натиск намалява според данните за подадени заявления за статут,
извън статистиката остава броя на носещите заплаха нелегални мигранти и на тези, на които
им е отказано убежище, но са останали в приемащите страни.
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Понятието „обществена сигурност“ обхваща външната и вътрешната сигурност
на страната. Накърняването на функционирането на институциите, на основните държавни структури и служби, заплахата за живота и имота на хората, рискът от дестабилизация на външните отношения или накърняването на военните интереси засягат
обществената сигурност.3
През 80-те години на ХХ в. Копенхагенската школа в лицето на Бари Бузан, Оле
Уевър, Яп де Велде и др. наложи разбирането за по-широкото осмисляне на сигурността. Тя, сигурността на различните човешки общности, се обуславя от политически, военни, икономически и обществени фактори. А, в контекста на международните
отношения сигурността се влияе от държави и общества, поддържащи колективна
идентичност и ценностен интегритет. Ключовата концепция за областта на сигурността е националната сигурност. Фокусът е върху институционалната единица, държавата и съответните политически и военни аспекти. Ако фокусът се премести към
нацията, друг фактор, общественият, ще бъде водещ. Обществената сигурност все
пак е тясно свързана с политическата сигурност. Различието между тях е във факта,
че политическата сигурност се свързва с организационната стабилност на държавата,
системата на управление и идеологиите, т.е. на факторите за легитимност на държавата.
Мотив за възприемане на обществената сигурност е че рядко се срещат общи
държавни и обществени граници. Държавата се основава на фиксирана територия и
формално членство, докато обществената интеграция е различно явление, възникващо в различни мащаби и надхвърлящо заеманото пространство. За разбирането на
международната сигурност ключът към обществото са онези идеи и практики, които
идентифицират индивидите като членове на обществена група. Обществото е свързано с идентичността, със самоопределението на общностите и с индивидите, идентифициращи се като членове на общността.
Ключовата концепция в обществената сигурност е идентичността.4 Тя е свързана
с големи, самоподдържащи се групи за идентичности. В днешна Европа тези групи са
национални, но на други места може да са расови, етнически, религиозни.
Трябва да се разбира разликата между социално и обществено защото социалната
и обществената сигурност са различни феномени. Социалната сигурност се отнася до
отделни лица и до голяма степен е икономическа. Обществената се отнася до
обществата и тяхната идентичност. Връзка между тях има, отразена в социалните
условия за живот, които влияят върху обществената идентификация (колективните
идентичности и поведение). Обществената сигурност не се отнася до икономически
явления и до индивидуална идентичност. Проблем на обществената сигурност е, че
свързаното с нея понятие „общество“ често се използва за обозначаване на по-широка държавна популация, която се отнася до група, не винаги носеща идентичност.
В определението на „нация“ също има неяснота. Съществува нация по отношение на хората, живеещи и лоялни на една и съща държава, обединени от идеята за
обща държавност. Други, имат своята нация, определена от етническа, органична
общност на език, кръв, култура. Националността не е абстрактна категория. Обективни фактори като език, територия са включени в националната идентичност, но политически и личен избор е да се идентифицира с някоя общност.

3
4

Дело С-601/15 PPU; http;//curia.europa.eu, видяно на 04.04.2019.
Buzan, B., O. Waever, J. de Wilde. Security. A new Framework for Analysis. London,1998, p.119.
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Най-честите заплахи за обществената сигурност са:
- следствие на политики и са породени от политически, военни, икономически,
географски, екологични, миграционни, демографски и др. социални фактори
(безработица, престъпност).
- заплахите за обществената сигурност са интегриран резултат от въздействието
на разнородни, но базисни, социално-икономически и психо-културологични
фактори, свързани с политики на унищожаване на идентичности. Както при
безработицата и престъпността това са заплахи за индивидите, но ако застрашат обществото те се превръщат в заплаха за обществената сигурност.
- заплахите за обществената сигурност се отнасят към сферата на социалното
като към специфична област на дейност на обществото и държавата с акцент
върху обществените отношения. Заплахата е възможност за причиняване на
щета, вреда, бедствие, обезлюдяване, депопулация, нещастие. С ликвидирането
и неутрализирането на възможността, изчезва и заплахата.
- заплахите за обществената сигурност са тясно свързани с националната сигурност и се намират в съотношение на особено към общо.
Между тях специфични са заплахите за идентичността, определящи социеталната
несигурност5. Те могат да бъдат поставени в спектър, който преминава от преднамерен, програмен и политически от единия край до непреднамерен и структурен в другия. Миграцията е стара колкото човечеството. Хората вземат решения да се движат,
водени от причини за оцеляване до избор на религиозна свобода. Но те могат да се
преместят като част от политическа програма за хомогенизиране на населението на
държавата (възродителният процес).
Проблемите за обществената сигурност в крайна сметка са за идентичността.
Самата среда, в която се води борбата, е също идентичност. Обществото реагира на
заплахите по два начина: посредством дейности на самата общност или чрез прехвърляне на въпроса в политическия или военния сектор с поставяне на заплаха в дневния
ред на държавата. На държавно ниво заплахата от имиграция може да се разреши
чрез законодателство и граничен контрол, което се прави много често. В някои случаи обществата сами се справят с това, което възприема като заплахи за идентичността с недържавни средства. Такива са обществата, които не се опитват да се отделят от собствената си държава, но притежават стратегия за оцеляване като отделна
култура. Малцинствата се стремят към една от трите възможности: да доминират на
действащото правителство, да формират собствено правителство, да бъдат оставен
сами.
В сегашната световна система най-важните референтни обекти в обществото са
племена, кланове, нации и национално-етнически единици (малцинства), цивилизации, религии и раса. Нациите съответстват понякога на дадена държава и тогава ангажиментите към нацията и нейната идентичност са на лица от институционалната
власт. В някои случаи те наблягат на държавата и суверенитета, в други – на нацията
и идентичността. Защитата на държавата и суверенитета ще се стреми да укрепи
управляващите. Логиката на сигурността на държавата подкрепя притежателите на
власт доколкото те са трансмисията на държавната сигурност. Много по-лесно е да се
твърди, че нацията е застрашена, типичната стратегия на националистическите политици, побеждаваща в настояща Европа. Причина за възход на национализма са отслабващите интегриращи възможности на националната държава в условията на дви5

Проданов, В., Социеталната несигурност на Балканите. Монд дипломатик, декември, 2008.
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жение на големи емигрантски потоци и информационно и културно заличаване на
предходните граници между националните държави. Ако в модерната държава на
преден план са процесите на национална хомогенизация, на асимилация, на заличаване на етническо и религиозно разнообразие, то сега с отслабващата централизация на
преден план излизат противоположни процеси на „етническо възраждане” на отделните културни общности в рамките на националните държави6.
По правилно е да се върнем към реториката за държавната сигурност, не толкова
за националната сигурност. Още повече, че има препратки към нацията, за да се стигна до държавата, но има и заплахи за нацията, без да се иска държавната власт
(движения и организации – националистически, културни, анти-ЕС, антиимигрантски, антималцинствени).
В зависимост от начина на изграждане на идентичността, отделните общества са
уязвими различно. Ако идентичността на човек се дължи на отдалеченост и самостоятелност, даже и при малка смес или чужденци ще се разглеждат като проблематични. Нациите, които контролират държавата с малцинството или чрез потискане на
мнозинството, ще бъдат уязвими към напливи или увеличаване на популацията на
конкуриращото население. Ако националната идентичност е специфично културна,
хомогенизиращата култура ще е заплаха. Ако езикът е в основата на идентичността,
проникването на английския в обществата ще е проблем. Ако нацията е изградена въз
основа на интеграцията на етнически групи, разпространението на национализма и
идеите за самоопределение са фатални. Ако една нация е изградена върху идеологията за асимилиране на различни общности, вливащи се в едно общество, съществуващата национална идентичност е уязвима за повторното потвърждаване на расовата и
културна отлика и несъизмеримост. Ако нацията е свързана с държавата, тя е по-уязвима към процеса на политическа интеграция, отколкото ако нацията традиционно
действа независимо от държавата и има едновременно множество политически
слоеве. Посочените уязвимости формират три основни заплахи за идентичността:
миграция, вертикална конкуренция и хоризонтална конкуренция7.
Миграцията работи най-добре при съседни райони (латиноамериканци в САЩ,
Северна Африка в Западна Европа, руснаци в Прибалтика). Но има и миграция на далечни разстояния изразена от преселението от бившите колонии към метрополиите с
икономически и прибавени политически мотиви.
Вертикалната конкуренция е силна при проектите за политическа интеграция
(ЕС, ) или центробежни, сепаратистки проекти (Белгия).
Хоризонталната интеграция се случва на всяко ниво. Малцинствата в държавите
се тревожат за влиянието на господстващата култура. По-малките съседи изпитват
влиянието на по-големите. На глобално ниво следва сблъсъкът на цивилизациите
според Хънтингтън.
В наше време, става необходимо да се вземат мерки за управление, регулиране и
санкциониране на миграционната политика: да се усъвършенства правно-нормативната основа за предоставяне на убежище, за овладяване на незаконната и насърчаване
на легалната миграция, задълбочаване на политически и икономически връзки със
страните, източник на мигрантски движения, обществена интеграция на постоянно
пребиваващите имигранти в приемащите страни, създаване и поддържане на образо6

Проданов, В. Българските национализми и глобализацията. В: „Българските национализми и
Европейската интеграция“. С., 2006, с. 37.
7
Buzan, B., O. Waever, J. de Wilde, op.cit., p. 125.
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вателен и трудов пазар за обезпечаване на свободно движение на човешките ресурси.
Не на последно място, решително прилагане на интегрирано гранично управление и
въвеждане на мерки за своевременно разкриване, оценка и анализ на рисковете, идентифициране и противодействие на нарушенията и техните извършители, отстраняване на последици и бързи корекционни действия с цел защита на обществения ред и
сигурност.
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Резюме: Докладът представя част от резултатите от едно изследване, което си
поставя за задача да разкрие как постъпват хората, попаднали в нова и непозната
за тях среда, какви адаптивни техники прилагат и кои са източниците на справяне
с предизвикателствата. Изследвани са поведенията на служители в среди, свързани
в по-голяма степен от останалите с проблемите на националната сигурност, които генерират условия, надвишаващи представата на хората за обичайни и стандартни прояви. В изследването са използвани известни и доказани в психодиагностичната практика методи, адаптирани към български условия. Данните са обработени с SPSS 21. Подробните резултати и задълбочената им интерпретация са
обсъдени със заинтересованите от процесите в тези среди фактори.
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Summary: The report presents part of the results of a survey, which is tasked with
revealing how people fall into a new and unfamiliar environment, what adaptive techniques
they apply and which are the sources of tackling the challenges. It explores the behaviors of
employees in more-connected environments than others with national security issues that
generate conditions that exceed people's perception of common and standard
manifestations. In the study were used known and proven in Psihodiagnostičnata practice
methods adapted to Bulgarian conditions. Data processed with SPSS 21. The detailed
results and their thorough interpretation are discussed with the factors concerned by the
processes in these environments.
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Теоретични постановки. Различията в адаптивните техники се влияят пряко не
само от различията в някои личностни фактори, но и от конфигурациите, в които те
участват във всеки конкретен случай. Дадена конфигурация от личностни фактори
може да доведе до поведение, насочено към активно справяне с трудностите от новата среда, до опити за изменение на самата среда или себеизменение с цел запазване
на его-идентичността и поддържане на самооценката. Друга – към защитно поведение или търсене на заместващи поведения, свързани с когнитивно изкривяване на
възприятията от средата в съответствие със собствените очаквания. Предположението, че различните индивиди реагират по различен начин в идентични ситуации е
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ясно демонстрирано в редица изследвания, включващи лабораторни експерименти за
влиянието на средовите фактори върху характера на действието [1]. Нещо повече, по
безспорен начин е доказано, че дори едни и същи хора прилагат различни адаптивни
техники при попадането им в различни условия.
Тъй като в настоящия доклад става въпрос за функциониране на индивида в специфична по своя характер среда, то намирането на онази констелация от личностни
фактори, които предпоставят оптималното адаптиране към средата и продуктивното
функциониране в нея превръща изследването в особено актуално и практически
полезно. Средата в една или друга степен влияе върху хората. Нейният специфичен
характер може да се сведе до:
 натрупаният преди постъпване в социален план опит, формиран в съвсем друга среда, най-често се оказва неадекватен на новите условия, поради което
възникват редица специфични затруднения;
 естествените социални контакти на индивидите в процеса на упражняване на
техния труд през по-голямата част от денонощието са сравнително ограничени;
 предизвикване на конфликти в ценностната сфера на личността;
 липсват или са налични, но са недостатъчно ясно очертани моделите на поведение от гледна точка на спецификата на конкретната среда, свързана с непрекъснато съществуваща заплаха за живота и здравето на индивидите;
 съществуват затруднения за непрекъснато верифициране на резултатите и невъзможността по този начин да се затвори кръгът от поставени цели, положени лични усилия за тяхното постигане и резултатите от дейността.
 липсва основният фактор за добиване на усещането за психическо благополучие – предсказуемост на настъпващите събития, произтичащи от положените
лични усилия, което би препятствало възможността за своевременно коригиране на личните планове, което демотивира личността;
 фрустриране на основни човешки потребности;
 съществува информационен дефицит, който е породен както от липсата на достатъчно книги и печатни произведения, така и от откъсването от привичните
масмедии, еднообразието на ежедневния живот, липсата на развлечения, настъпването на сензорно насищане [5].
Възможна насока на търсенията при анализа в настоящото изследване е да се
очертае наличието на няколко основни фактора в структурата на личността, които
влияят съществено върху процесите на приспособяването и допринасят за нейното
оптимално функциониране в непрекъснато изменящите се условия. Сред тях може да
се отбележи конструктът социален интерес, въведен от Adler и определен като
преимуществена ориентация към външния свят, обръщане на внимание повече на събитията около нас, а не на себе си, дълбок вътрешен интерес към всичко, което
заобикаля личността, и активен подход при справяне с проблемите [6]. В редица изследвания е намерено, че хората, характеризиращи се с наличие на социален интерес,
имат по-реалистично и по-конструктивно отношение към решаването на възникващите трудности, по-емпатийни са и по-често проявяват готовност за сътрудничество.
Тези хора са способни да възприемат нещата от живота в цялото им богатство и многообразие, умеят да им придават смисъл и ценност, а неизбежно настъпващите
промени и произтичащите от тях трудности разглеждат като предизвикателство към
своята способност за справяне и като още една възможност за развитие и самоусъвършенстване. Съвсем естествено е от такива хора да се очаква да бъдат по-толерантни
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към промените и свързаните с тях изненади и по-безконфликтно да се адаптират към
нови условия. Самият Adler подчертава, че социалният интерес е абсолютно необходимо условие за адаптацията на личността, а като главен фактор, предизвикващ дезадаптация, посочва силното усещане за малоценност, несигурност и занижена самооценка. Освен това Adler поддържа мнението, че социалният интерес притежава специфична ценност в осъществяването на копинг-процесите, защото жизнени проблеми
като работа, любов, битово общуване и приятелство са основни цели, за чието
постигане се изисква достатъчен социален интерес.
Наред със социалния интерес би могъл да се използва и конструктът психологична смелост, или издръжливост, както още го наричат. Въвеждането му е опит да
се надникне в психичните предпоставки за повишена приспособимост и устойчивост
на личността, като се отчита участието на няколко личностни променливи. Тяхното
специфично съчетаване би могло да предпостави успешната или неуспешната адаптация. От тази гледна точка психологичната смелост се разглежда като взаимно преплитащо се влияние на три личностни характеристики – готовност за лична ангажираност и въвлеченост в протичащите събития, вътрешна локализация на контрола и
възприемане на промените като източник на предизвикателство и възможности за
саморазвитие [7]. Констелацията от трите характеристики благоприятства възприемането, оценката и успешното справяне със ситуациите, създадени от критичните жизнени събития.
Личната въвлеченост в събитията и особено в нещата, ставащи в средата, към
която се адаптира личността, е много важно звено в мозайката, наречена адаптационен процес. Готовността да се ангажираш, означава да поемеш отговорност за
процеса и крайния резултат наред с другите, а това вече е определена степен на адаптиране към новите условия. Друг индикатор на психологичната смелост е възприемането на променящата се среда не като източник на заплахи за самия теб, а като източник на непрекъснати предизвикателства, в борбата с които се създават важни човешки способности, закалява се психиката и израства твоята личност. Всичко това, съчетано с разумен и балансиран поглед върху собствените възможности за справяне със
ситуациите, е съдържание на психологичната смелост. Наличието и е отличен източник на адаптивен потенциал за личността и предпоставка за справяне на индивида с
изискванията на специфичната среда. Психологичната смелост предотвратява изтощаването на организма и спестява продължителното и мъчително приспособяване.
Kobasa и Pussetti намират, че наличието на психологична смелост снижава заболеваемостта. Стилът на справяне с проблемите на индивидите с висока психологична смелост освен увереността им в собствените сили и възможности демонстрира и личната
ефективност и способността им да използват социално-средовите ресурси. Важен
елемент от психологичната смелост е локализацията на контрола. Описвайки конструкта, Муздибаев (1983) твърди, че субект на контрола на човешкото поведение
може да бъде социалното обкръжение с открити опасности и обществото като цяло
чрез социалните норми и ролевите функции, които се приписват на човека в една или
друга ситуация. Нерядко обаче в ролята на субект е и самият индивид. Съставяйки
плана и вземайки решение за собственото си поведение, човекът претегля възможностите си и преценява дали поставените цели са в рамките на неговите възможности
или трябва да разчита на шанса си и благоразположението на съдбата. Едни от хората
се смятат за господари на съдбата си и разчитат на собствените си сили и възможности, а други предпочитат да се оставят в ръцете на съдбата и отговорността за всичко,
което се случва, приписват на външни сили. Същият е механизмът и когато се обясняват минали събития. Ако човекът в повечето случаи поема отговорността за всич87
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ко, което се случва в неговия живот, обяснявайки го със своето поведение, характер и
способности, това показва наличие на вътрешен (интернален) локус на контрола. Ако
човек има склонност да приписва отговорността за всичко на външни фактори,
търсейки причината в другите хора, в окръжаващата среда или в съдбата, това говори
за наличие на външен (екстернален) контрол. По мнението на Rotter (1966), автор на
разглеждания конструкт и на метода за измерването му, интерналността и екстерналността на локализацията на контрола е устойчиво свойство на личността, което се
формира в процеса на социализацията й.
Радославова (1987) намира, че локализацията на контрола обуславя различия в
удовлетвореността от труда като подкрепа на чувството за компетентност в зависимост от съдържанието на труда. Тези изследвания недвусмислено подкрепят идеята
да се търси и отчита влиянието на това свойство на личността върху възможностите й
за адаптиране и оптимално функциониране в средата [8].
Изследванията за търсене на други личностни променливи с положително въздействие върху приспособителните процеси и поддържане на субективно психологично благополучие показват, че има достатъчно основания в кръга от факторите на
личността да се включат и такива показатели като екстраверсия, общителност, емоционална устойчивост, ниво на тревожност и напрегнатост, липса на склонност към
самообвинения, отсъствие на самота и стеснителност в междуличностните отношения. В зависимост от конкретните условия тези фактори могат да образуват конфигурации, които улесняват адаптивните процеси и повишават устойчивостта на стресови
влияния.
Екстраверсията и емоционалната стабилност са фактори, които спадат към т. нар.
генерализирани черти [9,10]. В някои съвременни концепции те се разглеждат и като
основни свойства на темперамента. Екстравертът често действа под влияние на момента. Взима прибързани решения, без много да обмисля, бързо се ядосва, проявява
склонност към агресивност. Като цяло чувствата му не са под здрав контрол и той не
винаги е надеждна в поведението си личност. Обича събиранията и шумните компании. Противоположно на него интровертът е тих и затворен, склонен е към самонаблюдения и анализи. Предпочита четенето на книги пред контактите с хора. Склонен
е предварително да обмисля нещата. Не обича силните преживявания. Умее да контролира чувствата си и рядко се държи агресивно. Дълго време може да се концентрира върху едно и също нещо. Стреми се към порядък.
Емоционално лабилните хора са неспокойни и тревожни, често са потиснати и са
по-склонни към депресивни изживявания. Те са твърде емоционални и впечатлителни. Често страдат от различни психосоматични разстройства. Имат затруднения в
адаптацията и поради неадекватните си реакции са предразположени към стрес.
Емоционално стабилните индивиди имат по-високи прагове на емоционална възбуда.
Обикновено са спокойни и уравновесени, имат добър самоконтрол и не се поддават
на тревога. Като цяло имат по-добри възможности за адаптация, особено в стрес [11].
Що се отнася до тревожността като психологически конструкт, Бакеев (1974) я определя като „потенциална предразположеност да се реагира емоционално в ситуации
дори и при незначителна заплаха и напрежение. Психологическите компоненти, влизащи в понятието тревожност ... имат устойчив и постоянен характер, проявяват се в
различни периоди на живота и в различни ситуации” [12]. Дотук стана ясно, че в качеството си на препятстващи приспособяването към специфичната среда, могат да се
проявят различни личностни структури – особеностите на самооценката, доминиращите мотивационни тенденции, прилагането на специфични стратегии за емоционална регулация и др. Ето защо определено може да се каже, че адаптационните про88

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

цеси, в които участва личността, не могат да бъдат еднозначно изведени от една или
друга особеност на психичната регулация.
Проявите на враждебност и агресивност също се разглеждат като рисков фактор,
предимно по отношение на развитието на коронарни заболявания [7, 8]. Установено е
също така, че проявите на враждебност и агресия са свързани с емоционална неустойчивост, интравертна насоченост, склонност към тревожно реагиране, затруднения
в ефективното преработване на информацията и ориентация към упражняване на
междуличностен контрол [11]. Следователно агресията е свързана с обща дезадаптивна организация на личността и води до повишен риск от прояви на психична неустойчивост. Освен това тя може да бъде източник на много сериозни междуличностни
конфликти и да обуславя нарушения на социалнопсихичния климат на групата с
всички последващи от това усложнения, които вторично ще влияят върху пораждането на дезадаптивни процеси.
Самооценката, като една от централните регулативни структури на личността,
също играе важна роля в поддържането на емоционално – психичния статус на индивида. Многобройните изследвания разкриват, че високата самооценка е свързана с
чувство на увереност в себе си, емоционална стабилност и по-ефективно поведение.
Ниската самооценка, от друга страна, е свързана с депресивни преживявания, неувереност, лесна ранимост и повишена чувствителност. Тя се съпровожда и от система
от нагласи и поведения, които затрудняват удовлетворителното социално взаимодействие и по този начин създава предпоставки за появата на чувство за самота и
изолираност на личността от заобикалящия свят. Както пише Horney (1937), „Емоционалната изолация е тежко изпитание за всеки човек, но в съчетание с предубедеността и неувереността в себе си тя се превръща в бедствие” [13]. Изследователите,
експериментално проверяващи самооценката, докладват, че индивидите с ниска
самооценка са особено отзивчиви по отношение на партньори, приятелски настроени
към тях и особено враждебно настроени към партньори, които ги отхвърлят. Поважното тук е, че хората с ниска самооценка интерпретират нееднозначния социален
обмен в по-голяма степен като негативен, отколкото хората с висока самооценка [14].
Както беше споменато, ниската самооценка влияе и на социалното поведение на
хората. Zimbardo (1977) доказва, че „лицата с ниска самооценка са по-склонни към
пасивност и внушения и са по-малко популярни. Тези хора са извънредно чувствителни към критика, смятайки я за потвърждение на своята непълноценност. Те трудно възприемат и комплименти” [15]. Различията между индивиди с висока и с ниска
самооценка дават основание да се приеме, че самооценката може да се разглежда
като фактор за повишаване или снижаване на психическата устойчивост и катализиране на адаптивните възможности на индивида при сблъсъка му с нови и непознати
условия. Така очертаните аспекти на процесите на приспособяване и оптимално
функциониране са свързани и с различни конфигурации на личностните фактори.
Някои от тях могат да бъдат ефективни при адаптирането към дадена среда, но да са
напълно противопоказани при друга. Поради това съвсем обосновано изглежда
становището, според което различните аспекти на психическата адаптация и
оптималното функциониране трябва да се обясняват с конфигурации от различни
личностни фактори.
Използвани методи на изследване. За оценка на някои от чертите показани погоре като подходящи за оптималното функциониране на индивидите в специфичната
среда бяха използвани утвърдени в психодиагностичната практика инструменти.
Приложен е адаптираният за български условия метод за оценка на иновативното по89
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ведение и склонността към оригинален подход; българската версия на методиката на
Джуиан Ротър за оценка локуса на контрола; скали за оценка на функционалната и
дисфункционалната импулсивност [16]. Изследвани са 97 лица, пребивавали в среда с
открити опасности.
Резултатите от анализа на получените данни показват, че съществува определена констелация от изявени черти на личността, които се оказват отлична предпоставка за оптималното функциониране на индивидите в среда с открити опасности
(табл.).
Таблица 1. Психометрични показатели на измерените личностни черти
Личностни черти

Min

Max

M

SD

Невротизъм

0.00

11.00

3.40

2.65

Занижена самооценка

0.00

13.00

2.47

2.66

Спонтанна агресивност

0.00

8.00

2.69

1.78

Реактивна агресивност

0.00

8.00

3.43

1.82

Раздразнителност

0.00

10.00

2.47

2.12

Дружелюбие

1.00

7.00

4.80

1.46

Самота

0.00

9.00

3.35

2.47

Откритост

1.00

13.00

6.20

2.92

Балансираност

0.00

10.00

5.53

1.98

Психопатност

1.00

11.00

3.85

2.13

Търсене на усещания

3.00

19.00

10.27

3.99

Функционална импулсивност

4.00

10.00

8.83

1.43

Дисфункционална импулсивност

0.00

5.00

1.68

0.99

Локализация на контрола

0.00

7.00

1.97

1.87

Оригиналност

33.00

38.00

35.50

3.54

Изпълнителност

13.00

15.00

14.00

1.41

Креативност

25.00

29.00

27.00

2.83
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Вероятно съществуват и други, неотчетени в изследването фактори, които са оказали влияние върху изявите на изследваните индивиди, но наличието на посочените в
таблицата черти и степента на тяхното проявление е показателно за ключовата им
роля за поддържането на оптимални форми на функциониране в подобна среда.
Чертите се проявяват така, че подпомагат, а не препятстват професионалната
дейност на индивидите. Изследваните индивиди са емоционално стабилни (М = 3.40;
SD = 2.65); със завишена самооценка (М = 2.47; SD = 2.66); ниски нива на спонтанна
агресивност (М = 2.69; SD = 1.78) и на реактивна агресивност (М = 3.43; SD = 1.82);
ниско ниво на раздразнителност (М = 2.47; SD = 2.12); умерено дружелюбие
(афилиация) (М = 4.80; SD = 1.46); ниски нива на самота (М = 3.35; SD = 2.47);
умерено открити (М = 6.20; SD = 2.92); умерено балансирани (М = 5.53; SD = 1.98);
отсъствие на психопатни отклонения във всичките им форми (М = 3.85; SD = 2.13);
умерена склонност към рисково поведение (М = 10.27; SD = 3.99); функционална
импулсивност (М = 8.83; SD = 1.43); дисфункционална импулсивност (М = 1.68;
SD = 0.99); вътрешна локализация на контрола (М = 1.97; SD = 1.87); развита склонност към оригинални решения (М = 35.50; SD = 3.54); готовност за изпълнение на
изискванията в рамките на консенсуса (М = 14.00; SD = 1.41); завишено търсене на
креативни форми за решаване на проблемите (М = 27.00; SD = 2.83).
Така очертаната конфигурация от проявления на личностните черти показва една
стабилна, добре изградена личност участваща пълноценно в регулацията на поведението на индивида, в резултат на което са налице емоционален комфорт, ниско ниво
на негативните емоции и отлични прояви в служебната дейност. Личността е в състояние гъвкаво да реагира на промените в организационната среда и бързо да възстановява позитивния емоционален статус на индивидия. Склонността към рисково поведение е под добър когнитивен контрол, поведението е обмислено, целенасочено и
отговорно. Индивидът е в състояние да действа импулсивно, когато това е функционално ефективно. Личността е емоционално стабилна, със завишена самооценка, с
добър контрол върху агресивните импулси. Индивидът е открит в контактите си със
социалните партньори, склонен към оригинални решения. Постъпките му се отличават с голяма доза креативност.
Изводи. В специфичната среда, изискваща умения и разходване на психични и
физически ресурси повече от обичайните функционират индивиди, които във висока
степен са адаптирани към нея и освен това се справят отлично с функционалните си
задължения. Както показа изследването, те притежават такова съчетание от вродени
и придобити в хода на социализацията си черти на личността, което ги прави пригодни за действия в екстремалните ситуации, които средата им създава. Освен това, те
ежедневно повишават своята квалификация, като е превръщат в съответстваща на
изискванията на средата и на задачите, които ежедневно изпълняват.
Оказва се, че личността на индивида, съчетанието от умения, способности и черти, подчинено на общ регулативен механизъм, е ключов фактор за оптималното
функциониране на индивидите. Ето защо, освен че подборът на хора за професията
на военнослужещ следва да се опира на надеждната оценка на качествата на личността, в процеса на обучение и квалификация, след назначаването, качествата следва да
се утвърждават и развиват.
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НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МИГРАЦИЯТА
гл. ас. д-р Огнян Велев
ИДП при БАН, РУ „Ангел Кънчев“

CRIMINAL DIMENSIONS OF MIGRATION
Assistant Professor Ognyan Velev
Abstract: The report aims to present the criminal dimensions of migration. A short analysis
of the migration-related crimes under Bulgarian criminal law is proposed.
Key words: migration, criminal law, criminal code, migration-related crimes
Думата „миграция“ е от латински произход. В „Български тълковен речник“ е
предложено следното определение на термина: „Предвиждане, преместване, преселване на хора, животни, птици и др. от една страна или област в друга“1. [1] По-детайлизирана дефиниция на понятието е зададена в „Речника на чуждите думи в българския език“: „1. Преселване на население в пределите на една държава или от една
държава в друга. 2. Периодическо преселване на животни, птици и риби от едно място в друго. 3. Преместване, придвижване. 4. геол. Преместване на минерали и скали в
земната кора поради вода, вятър, химически и др.; миграция на труда – преселване на
работници от едно място на друго в една държава или от една държава в друга, за да
пласират работната си сила“2. [2]
В последните години, поради провокираното най-вече от военни конфликти масово преселение на големи групи хора от азиатски и африкански страни към държави
от Европа, думата „миграция“ се свързва преди всичко именно с този феномен.
Няма никакво съмнение, че така очертаното явление „миграция“ се характеризира с множество аспекти – социален, трудов, проблеми, засягащи националната сигурност и т.н. От наказателноправна гледна точка пряко свързани с миграцията са три
престъпления, поместени в Глава осма („Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции“),
Раздел I („Престъпления против реда на управлението“) от Особената част на Наказателния кодекс (НК, Обн. ДВ 26/1968, в сила от 01.05.1968) – незаконосъобразно преминаване на държавната граница (чл. 279 НК3), незаконосъобразно превеждане през
1

Виж Андрейчин, Л., Георгиев, Л., Илчев, Ст., Костов, Н., Леков, Ив., Стойков, Ст., Тодоров,
Цв. Български тълковен речник. С.: Наука и изкуство, 2015.
2
Виж Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. Речник на чуждите думи в българския език. С.:
Наука и изкуство, 1978.
3
Чл. 279. (1) Който влезе или излезе през границата на страната без разрешение на надлежните
органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с
лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева. (2) Ако деянието по ал. 1 е
извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от
сто до триста лева. (3) В случаите по предходните алинеи съдът вместо глоба може да наложи
конфискация на част или на цялото имущество на виновния. (4) Приготовление към престъпление по ал. 1 и 2 се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от сто до
триста лева. (5) Не се наказва онзи, който влезе в страната, за да се ползува от правото на убежище съгласно с Конституцията.
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държавната граница на отделни лица или групи от хора (т.нар. „каналджийство“ –
чл. 280 НК4) и подпомагане на чужденец да пребивава или преминава в страната незаконосъобразно с цел набавяне на имотна облага (чл. 281 НК5).
Съвкупният анализ на тези три престъпления6 позволява да бъдат осмислени наказателноправните измерения на миграцията по българското право7.

4

Чл. 280. (1) Който преведе през границата на страната отделни лица или групи от хора без
разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените
за това места, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди
до двадесет хиляди лева. (2) Наказанието е лишаване от една до десет години, глоба от десет
хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, ако:
1. през границата е преведено лице, ненавършило 16-годишна възраст; 2. превеждането е станало без знанието на лицето; 3. превежданият през границата не е български гражданин; 4. е
използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство; 5. превеждането е
организирано от група или организация; 6. превеждането е извършено по начин, опасен за живота на преведените лица. (3) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години,
глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение. (4) В случаите на ал. 2, точка 4 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно.
5
Чл. 281. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно
подпомага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, се наказва
с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева. (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди
лева, когато деянието е: 1. извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или
друго транспортно средство; 2. организирано от група или организация; 3. извършено по начин, опасен за живота на лицето; 4. извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст; 5. извършено по отношение на повече от едно лице. (3) В случаите по ал. 2, т. 1
превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е
предоставено доброволно.
6
Към свързаните с миграцията престъпления по нашето право би могло да бъде отнесено и
това по чл. 227 НК: (1) Който наеме на работа едновременно пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода до
четири години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева. (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република
България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора. (3) Който наеме на
работа незаконно пребиваващ на територия на Република България чужденец, ненавършил 18годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до
тридесет хиляди лева. (4) Който системно наема на работа един или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от
една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева. (5) Наказанието по ал. 4 се
налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република
България чужденец при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд
на законно наети лица и накърняват човешкото достойнство. (6) В маловажни случаи по ал. 2-4
наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до десет хиляди лева. Трудно може да се оспори, че връзка между миграцията и престъплението по
чл. 227 НК съществува. Струва ми се обаче, че тя не е толкова непосредствена колкото тази
между изследвания феномен и престъпленията по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 НК. По тази причина съставите по чл. 227 НК няма да бъдат обект на анализ в рамките на настоящата разработка.
7
Поради ограничения обем на този труд, тук ще бъдат посочени само базовите въпроси и
проблеми, свързани с наказателноправните измерения на миграцията. Темата ще бъде допълнително, по-детайлизирано анализирана.
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Първото обстоятелство, което следва да се отбележи във връзка с коментираните
„миграционни“ състави е, че те налагат изясняването на две тясно свързани помежду
си понятия, едното изрично употребено – „държавна граница“ (чл. 279 и чл. 280 НК8),
а другото имплицитно – „държавна територия“ (чл. 281 НК9). И двете не са изрично
дефинирани в НК, което налага да се потърсят други източници за тяхното поясняване.
Що се отнася, на първо място, до термина „държавна територия“, в наказателното
право той традиционно се свърза с уредения в чл. 3, ал. 1 НК териториален принцип
за действие на наказателноправните норми по място („Наказателният кодекс се прилага за всички престъпления, извършени на територията на Република България“).
При разясняване на понятието отделните автори го определят по на практика идентичен начин. Ненов пише: „Наказателният кодекс изхожда от понятието „територия“ на
държавното и международното право – територията е елемент на държавата, а териториалните граници са предмет на междудържавно уреждане... От тази гледна точка
„територията на Р. България“ включва: а) земното пространство в международно
признатите граници на Р. България, включително земните недра в тези граници;
б) находящите се в тях водни басейни (вътрешни води); в) териториалните води – на
граничните морета, реки, езера; г) „континенталният шелф“ и издигнатите на него
съоръжения и инсталации...; д) въздушното пространство над земната територия;
е) плуващи в открито море под български национален флаг държавни плавателни
съдове...“10. [3] Според Гиргинов: „Територията на Република България се определя
от нашето международно публично и административно право. Тя включва: земното
пространство в международно признатите граници на републиката; намиращите се в
тях водни басейни, териториалните води; континенталния шелф; въздушното пространство над земната територия; плаващите в открито море под български флаг плавателни съдове.“11. [4]. Стойнов дава следната дефиниция на държавната територия:
„Територията на всяка държава се определя въз основа на приетите положения в
международното публично право. По силата на това територията на Република
България включва сушата, затворена вътре в международно признатите граници на
държавата, вътрешните и териториалните води, въздушното пространство над сушата, вътрешните и териториалните води, земните недра под тях, корабите, плаващи
под български флаг в открито море и въздухоплавателните средства под български
флаг, когато те се намират над открито море“12. [5] В учебника на Владимиров,
Христова и Стефанов четем: „Територията на РБ се състои от сушата в пределите на
международно признатите държавни граници, вътрешните водни басейни – реки и
езера, вътрешните морски води, териториалното море, българската част от пограничните реки, въздушното пространство над изброените дотук зони, земните недра под

8

Терминът използван от законодателя в двата текста е „границата на страната“, като той очевидно е синоним на „държавната граница“.
9
Струва ми се не буди съмнение констатацията, че употребеният термин „в страната“ означава
именно „на държавната територия“.
10
Виж Ненов, И. Наказателно право на Република България (Обща част), книга първа. С.:
СОФИ-Р, 1992, стр. 133-134.
11
Виж Гиргинов, А. Наказателно право на Република България (Обща част), курс лекции. С.:
СОФИ-Р, 2002, стр. 55-56.
12
Виж Стойнов, Ал. Наказателно право (Обща част). С.: Сиела, 1999, стр. 102.
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тях, континенталния шелф и издигнатите над него съоръжения, корабите и самолетите, които се движат под български флаг, съответно в и над открито море“13. [6]
Що се отнася, на второ място, до категорията „държавна граница“, нейното изясняване е улеснено от предложената в отменения вече Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи (ППЗМВР, Обн. ДВ 47/2006) дефиниция, която макар и формулирана за целите на този нормативния акт, изглежда напълно относима и към съдържанието на понятието по смисъла на НК. В § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗМВР е посочено: „Държавна граница е линията,
която огражда територията на Република България. Вертикалната повърхност, минаваща по тази линия, определя границите на въздушното пространство и земните недра на страната.“. В т. 2 е указано: „Преминаването на границата“ е пресичането на линията на границата на Република България.“. В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи (ПУДМВР, Обн. ДВ 60/2014, в сила от 22.07.2014), определението е почти дословно възпроизведено: „Държавна граница“ е линията, която огражда сухоземната и
водната територия на Република България. Вертикалната повърхност, минаваща по
тази линия, определя границите на въздушното пространство и земните недра на
страната.“.
В международноправната доктрина са предложени аналогични дефиниции на
категориите „държавна територия“ и „държавна граница“14. [7]
Второто обстоятелство, което провокира разсъждения във връзка с коментираните престъпления, е тяхното систематическо място в НК. Както бе отбелязано, те са
поместени в Глава осма („Престъпления против дейността на държавни органи,
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции“), Раздел I
(„Престъпления против реда на управлението“) от Особената част на НК. По отношение на родовия обект на престъпленията по Глава осма в доктрината е написано:
„Приема се, че това са отношенията, свързани с правилното функциониране на държавния и обществения апарат. При тях се нарушава отношението „гражданин – държавен орган“15. [8] Други автори отбелязват в този смисъл, че обект на престъпленията по главата са „обществените отношения, свързани с дейността на държавните

13

Виж Владимиров, Р., Христова, К., Стефанов, Н. Наказателно право. Обща част. С.: Сиела,
2017, стр. 16.
14
Виж например Борисов, О. Международно публично право. С.: НОВА ЗВЕЗДА, 2013, стр. 145 и
сл. Авторът дефинира държавната територия по следния начин: „определената съгласно международното право част от земната повърхност, акваторията, подземните недра и въздушното
пространство над тях, намиращи се под суверенитета на държавата“. За разлика от повечето
цитирани по-горе пеналисти, Борисов отнася континенталния шелф не към държавната територия, а към т.нар. „пространства със смесен правен режим“. Що се отнася до държавната граница, той я определя по следния начин: „Държавната граница, установена в съответствие с международното право, е линия, определяща пределите на сухопътната, водната, и въздушната територия на всяка държава“. Авторът добавя: „Държавните граници отделят пределите на държавната територия от държавната територия на друга държава. Линията на държавните граници очертава пределите на държавната територия, а също така и обхвата на прилагането на териториалното върховенство. Според международното право съществуват сухопътна, водна,
въздушна и граница на подземните недра.“.
15
Виж Гунева, М. Някои размисли за разширителното тълкуване и прилагане на чл. 282 НК.
Адвокатски преглед, 7/2002, стр. 15.
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органи и обществените организации“16 или още „обществените отношения, касаещи
законосъобразното упражняване на правомощията на държавните органи“17. [9, 10]
Конкретно за престъпленията по Раздел I на главата е отбелязано, че обект са „обществените отношения, свързани с управлението и осъществяването на дейността на
държавните органи във всички направления на държавния апарат“18. Считам, че
престъпленията по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 НК засягат преди всичко обществения
ред, държавността, а не дейността на държавните органи19. Напълно легитимно изглежда в този смисъл да се разсъждава дали трите престъпления не следва да бъдат
уредени на друго място в кодекса – например като самостоятелен раздел в Глава
първа от Особената част на НК („Престъпления против Републиката“) или в Глава
единадесета „Общоопасни престъпления“20.

16

Виж Велчев, Б. За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс. Съвременно право,
6/2004, стр. 68.
17
Виж Рушанова, В. Престъпления против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – обща характеристика, видове. В Помагало
по Наказателно материално право, Част 2, стр. 290.
18
Виж Рушанова, В. Цит. съч., стр. 290.
19
Разбира се, дейността на държавните органи е част от обществения ред и държавността. Тази
дейност обаче е специфично тяхно проявление, което според мен не е водеща характеристика
на трите престъпления. В противен случай би трябвало да стигнем до съмнителния извод, че
основната ценност, която изследваните тук норми защитават, е дейността на органите, натоварени с функцията да осигурят законосъобразно преминаване на държавната граница и законосъобразното пребиваване на държавната територия.
20
Давам си сметка, че подобно предложение може да провокира възражения. Уместно е обаче
в тази връзка да се припомни историческото развитие на единственото от трите престъпления,
което има аналог в по-старото ни наказателно законодателство – това по чл. 279 НК. В чл. 477
от Наказателния закон от 1896 г. е инкриминирано „отиването вън от пределите на държавата
без вземане на установения паспорт или свидетелство“. Съставът е поместен в Глава III („Нарушения против властта изобщо и разните административни наредби отделно“) на Дял II („За
нарушенията и техните наказания“) на Книга втора („За престъпните деяния“) на нормативния
акт. Този факт сякаш е аргумент против формулираното предложение за преосмисляне мястото
в НК на трите престъпления. Не в този смисъл е обаче законодателното решение, възприето с
НК от 1956 г. В чл. 275, ал. 1 от кодекса е инкриминирано влизането или излизането през границите на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар и с разрешение, но не през определените за това места. Нормата е поместена в Глава XI („Престъпления
против обществения ред“), Раздел I („Нарушаване установения ред“) от Особената част на
кодекса. По отношение на престъпленията по тази глава Ненов пише: „Очевидно тук не става
въпрос за „обществения ред“ в смисъл на „обществено устройство“ – т.е. на цялостната организация на обществото, обусловена от господстващата стопанска система и от характера на
собствеността. По скоро законът има предвид онези правила на социалистическото общежитие, които обезпечават спокойния живот на гражданите в нашето общество. Но и тази характеристика се отнася всъщност до престъпленията от първия раздел...“ (виж Ненов, И. Наказателно право на Народна Република България (Особена част), том втори. С.: Държавно издателство
Наука и изкуство, 1959, стр. 256). Струва ми се, че мястото на състава в кодекса и коментарът
на автора най-малкото позволяват да се постави въпросът за удачността на избора по сега
действащото ни наказателно право трите коментирани престъпления да бъдат поместени в
Глава осма, Раздел I от Особената част на НК. [11]
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Третото обстоятелство, общо за трите анализирани престъпления е, че представляват бланкетни наказателноправни норми – такива, за изясняването на съдържанието на които се препраща към една или повече норми на друг нормативен акт21. За
съставите по чл. 279 и чл. 280 НК става дума за тълкуването на влизане, излизане или
превеждане през границите на страната „без разрешение на надлежните органи на
властта или макар с разрешение, но не през определените за това места“. Касае се, наред с това, за изясняване на ползването от „правото на убежище съгласно с Конституцията“ (чл. 279, ал. 5 НК) и на понятието „чужденец“ (чл. 281 НК).
Норми от редица нормативни актове са свързани с режима за преминаване на
държавната граница, категориите „убежище“ (и съответно „бежанец“) и „чужденец“.
Прочитът и коментарът на тези норми се явява, съществена част от анализа на коментираните „миграционни престъпления“ по нашето право. Поради споменатия
вече ограничен обем на настоящата разработка, тук ще се задоволя само да маркирам
кои са въпросните нормативни актове, като техните относими към разглежданата
тематика разпоредби, както и други въпроси, произтичащи от прочита на престъпленията по чл. 279, чл. 280 и чл. 281 НК ще бъдат обект на подробен анализ в последващ труд.
Става дума за: Конституцията на Република България (Обн. ДВ 56/1991, в сила от
13.07.1991), Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. (Обн. ДВ 88/1993, в сила
за РБ от 10.08.1993), Протокола за статута на бежанците от 1967 г. (Обн. ДВ 88/1993,
в сила за РБ от 12.05.1993), Закона за чужденците в Република България (Обн. ДВ
153/1998), Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
(Обн. ДВ 51/2011, в сила от 05.07.2011), Закона за убежището и бежанците (Обн. ДВ
54/2002, в сила от 01.12.2002), Закона за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на гражданите на Европейския Съюз и членовете на техните семейства (Обн. ДВ 80/2006, в сила от 01.01.2007), Закона за българското гражданство
(Обн. ДВ 136/1998, в сила от 20.02.1999), Закона за българските лични документи
(Обн. ДВ 93/1998, в сила от 01.04.1999), Правилника за издаване на българските лични документи (Обн. ДВ 12/2010), Наредбата за граничните контролно-пропускателни
пунктове (Обн. ДВ 54/2002, в сила от 31.05.2002), Инструкцията № 8121з-813 от
9 юли 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на
граничните контролно-пропускателни пунктове, Наредбата за условията и реда за
издаване на визи и определяне на визовия режим (Обн. ДВ 55/2011, в сила от
04.08.2011), Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г. за охраната на речния участък от
държавната граница и вътрешните водни пътища на Република България (Обн. ДВ
11/2005), Наредба № I-11от 19 януари 2005 г. за охраната на морския участък от
държавната граница на Република България (Обн. ДВ 11/2005) и др.
Литература:
1.
2.

Андрейчин, Л., Георгиев, Л., Илчев, Ст., Костов, Н., Леков, Ив., Стойков, Ст.,
Тодоров, Цв. Български тълковен речник. С.: Наука и изкуство, 2015.
Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. Речник на чуждите думи в българския език.
С.: Наука и изкуство, 1978.

21

За запознаване с категорията „бланкетни наказателноправни норми“, виж Груев, Л. Бланкетни
наказателноправни норми. С.: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1997. [12]
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МИГРАЦИЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО СЪЗДАВА
ПРИ ПРИЗОВАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА
В РАЙОНЕН СЪД
Милена Колева
Районен съд, Стара Загора

MIGRATION AND THE PROBLEMS IT CREATES IN
SUMMONING THE PARTIES TO COURT CASES IN A DISTRICT
COURT
Мilena Кoleva
Резюме: В доклада се разглеждат зачестилите случаи на нередовно призоваване на
страни по съдебни дела в районен съд поради тяхната емиграция и проблемите, до
които се стига във връзка с призоваването им, както и невъзможността да се
охранят техните интереси поради липсата на електронно призоваване и електронно правосъдие към момента. Аргументира се необходимостта от електронно
призоваване и електронно правосъдие в Република България.
Ключови думи: електронно правосъдие, електронно призоваване, районен съд
Abstract: The article discusses the frequent cases of irregular summons to parties in
district court cases due to their emigration and the problems they face in calling for them,
as well as the inability to protect their interests due to the lack of electronic summons and
e-justice at the moment. The necessity of electronic summons and e-justice in the Republic
of Bulgaria is argued.
Key words: E-Justice, electronic summoning, district court
Електронното правосъдие отдавна е доказало своите ползи в държавите, в които е
внедрено. Същото осигурява на гражданите лесен и удобен достъп до правосъдие,
бързина за разглеждане на делата и не на последно място огромни икономии на пари
и време. Както е констатирано, новите технологии следва да вървят ръка за ръка с
правото, тъй като могат да бъдат в негова услуга.
През последните години отново се отчита увеличаване на случаите на нередовно
призоваване на страните по делата поради тяхната миграция. Това създава проблеми,
както по делата, които се разглеждат в открито заседание, така и по заповедните производства по чл.410 и чл.417 от ГПК, които се разглеждат в закрито заседание по
заявление на кредитора без участие на длъжника.
За да онагледя колко сериозен е проблемът, ще посоча, че общият брой на
постъпили в районните съдилища през 2017година граждански и наказателни дела е
475 134, от които само гражданските са 342 263 дела.
С останалите от предходния период висящи и неприключили производства
районните съдии са имали общо за разглеждане 549 959 дела. През 2017 г. са образувани общо 225 756 заповедни производства. През последните шест години се запазва
тенденцията производствата по чл.417 да бъдат няколко пъти по-малко от производствата по чл.410 ГПК.
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Нередовното призоваването поради заминаване на ответника или длъжника да
живее в чужбина е една от основните причини за отлагане на делата. Връчването на
хартиени призовки отнема време, пари, а също така е предпоставка за развитие на корупция. В големите градове призоваването е неефективно и трудно поради големия
брой дела, които се разглеждат в съдилищата, големите разстояния, които трябва да
изминат призовкарите, често срещаното през последните години нежелание на гражданите да получат призовките си, трудния достъп до апартаментите им и ред други
пречки. При отсъствие на ответника от дома му се залепва съобщение на вратата или
на пощенската кутия, с което същия се уведомява, че може да потърси книжата в
канцеларията на съда. За съжаление това законодателно решение не е удачно за тези
български граждани, които са емигрирали в друга държава. Те така и не научават, че
срещу тях се води някакво съдебно производство.
Намирам за крайно наложително да се уреди законодателно възможността за
електронно връчване на призовки и съобщения.
Необходимо е да се предприемат мерки чрез въвеждане на задължително връчване на призовки и съобщения на електронен адрес, когато страната се представлява от
адвокат или страни са държавни органи. В тези случаи защитата се осъществява от
лица с достатъчно висока професионална и социална компетентност, за да си създадат и поддържат електронен адрес. Държавните органи притежават такава компетентност по дефиниция. Аргумент в подкрепа на предложението са последните изменения в АПК, в сила от 01.01.2019 г., които предвиждат изрично задължение по отношение на организации и адвокати връчването на съобщения да се осъществява предимно чрез техен електронен адрес. За целта държавните органи и адвокатите ще са
задължени да създадат електронна поща, посредством която да бъдат уведомявани.
Това изменение ще бъде изцяло в синхрон с политиката на ВСС за създаване на електронно правосъдие в България, което намирам за крайно необходимо да стартира в
най-близко време.
Считам за полезно да се въведе задължение за юридическите лица да получават
всички книжа до тях от съда на електронен адрес на адвокат, както е във Великобритания. По този начин ще се облекчи работата на съда по връчване на съобщенията,
както и ще се гарантира правната сигурност по търговските дела.
Би следвало със законодателно изменение на ГПК да се въведе задължение на
физическите лица преди заминаване в друга държава за продължителен период от
време да посочат в съответния регистър, воден от ВСС, електронен адрес, на който да
се изпращат всички съдебни книжа до тях.
В производството по чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение съдът
издава заповед въз основа на твърденията в заявлението на кредитора за налично задължение на длъжника. В това производство няма задължение за представяне на договора или друг документ във връзка с твърденията за наличие на задължение. Съдът
се произнася в тридневен срок от постъпване на заявлението в съда в закрито заседание без участието на страните. Заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК се връчва
на адреса на длъжника. Ако същият е напуснал пределите на Република България,
възниква проблем, тъй като няма как да разбере за предприетите спрямо него действия от страна на кредитора за събиране на вземането.
Считам, че сериозно следва да се преразгледа законодателната уредба на чл.410
от ГПК във връзка с потребителските договори и невъзможността съдът служебно да
се произнася по отношение на неравноправни клаузи в потребителския договор. Към
момента в районните съдилища е налице противоречива практика, като част от съдиите служебно отхвърлят заявлението в частта за неустойките, а други изцяло го
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уважават, тъй като считат, че законодателят не им дава право да ревизират договора,
тъй като кредиторът няма задължение да го представи в производството по чл.410 от
ГПК. Кредиторите могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да
предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни
условия. Още по-сериозен е случая, в който длъжникът е заминал да живее в друга
държава и изобщо не разбира за воденето срещу него производство.
Считам, че действащата в момента разпоредба на чл.417 от ГПК в значителна
степен накърнява правата на българските граждани, особено на тези, които са емигрирали, в частта за потребителските договори с банките. В производството по издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ е установена привилегия за държавата и общините като публичноправни субекти, защитаващи обществения интерес
да се снабдят с изпълнителни основания за вземанията си по бърза и облекчена процедура. Проблемно е, че ако подобна привилегия е допустима за държавата и общините, то не може да се приеме същото за банките, които макар и особен вид търговец
получават привилегия, която никой друг частноправен субект няма и не е справедливо да се дава само на определен кръг субекти, участващи в гражданския оборот. Освен това, практиката в България през последните години показва, че банките се възползват от това привилегировано положение по начин, който е в конфликт с потребителската защита, регламентирана с директива 93/13/ЕИО и с преюдициалните заключения, с които тя е тълкувана от СЕС.
Считам, че проблемът следва да бъде разрешен със законодателни промени на
разпоредбата на чл.417 от ГПК на базата на два основни принципа на правото на ЕС:
примата на правото на ЕС над националното и директния му ефект.
Принципът на примата на правото на ЕС означава също така, че когато нормата
на Конституцията на Държава-членка противоречи на правото на Съюза, то следва да
се прилага общностното право, а не конституционната норма. СЕС се е произнесъл
по този въпрос, като е приел, че „валидността на общностна мярка или нейния ефект
в рамките на Държава-членка не може да бъде накърнена чрез твърдение, че противоречи на основни права, регламентирани в Конституцията на тази държава или на
нейното конституционно устройство“ (Дело InternacionaleHandelsgesellschaft 11/70).
А това означава, че примата на правото на ЕС засяга пряко контрола за конституционосъобразност, упражняван от националните конституционни юрисдикции.
С решение №12 от 02.10.2012 год., постановено по КД № 4/2012 г., Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана за обявяване на противоконституционност на нормата на чл. 417, т.2 ГПК поради поставяне на банките в по-благоприятно положение от останалите кредитори, като в решението си подчерта, че банките представляват част от финансовата система на държавата, подложени са на детайлно правно регулиране и засилен системен контрол и обективността, достоверността и надеждността на документите, изходящи от тях, са сравними с тези, изходящи от държавните учреждения и общините. По тази причина КС прецени, че евентуалните финансови затруднения, които биха могли да възникнат за банките вследствие
натрупването на системно неизпълнявани задължения, застрашават изпълнението на
платежните операции, обслужването на клиентите, а при задълбочаването на подобни процеси – и глобално правата на вложителите и икономиката на страната.
В заключение би следвало задълбочено да се изследва въпросът дали тази процесуална норма е в съответствие с правото на Съюза и в частност с потребителската защита, регламентирана с Директива 93/13/ЕИО и с преюдициалните заключения, с
които тя е тълкувана от СЕС.
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ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
И ПРАКТИКАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКСПУЛСИРАНЕТО
НА ЧУЖДЕНЦИ СЛЕД ДЕЛОТО Al Nashif v. Bulgaria
доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова
Бургаски свободен университет

THE PROVISIONS OF THE LEGISLATION AND PRACTICE
WITH REGARD TO THE EXCLUSION OF ALIENS AFTER THE
CASE Al Nashif v. Bulgaria
Svetla Margaritova-Vuchkova, Аs. Prof., PhD
Анотация: Тезата на доклада е, че независимо от предизвикателствата, свързани с
процесите на миграцията и рисковете от тероризъм, между двете цели – опазването на националната сигурност и обществения ред – от една страна и защитата
правата на човека – от друга, трябва да съществува пропорционалност и да не се
допуска непоправимо накърняване на човешките права. Конкретното дело, чието
решение е постановено през 2002 г., е знаково не само за България, но и за много други европейски държави.
В следващите години след постановяване на това решение българското законодателство е променено и е предвидена възможността за съдебен контрол върху издаваните административни актове за експулсиране.
Ключови думи: експулсиране, национална сигурност, тероризъм, човешки права,
чл. 3, 5, 8 и 13 от Европейската конвенция за защита правата на човека.
Abstract: This report pinpoints the serious issues that are related to the process of
migration and the risks of terrorist attacks. It maintains that there should be put an equal
effort into achieving two of the main goals. These include protecting the national security
and public order watch- on the one hand, and the protection of human rights - on the other.
In doing so there must be avoided any act of violation against the human rights.
The particular judicial case, the decision of which was delivered in 2002, has significance
not only for Bulgaria but also for the other European countries because the European
Court established a loop in the Bulgarian law.
In the following years after the decision has been rendered, the Bulgarian legislation was
reformed and the opportunity for judicial review of the administrative acts for expulsion
was provided.
Key words: expulsion, national security, terrorism, human rights, art. 3,5,8 and 13 of the
European Convention of human rights.

Контекстът
Възможността държавите да се позовават на съображения за национална сигурност като оправдание за ограничаване на защитата, предоставяна в областта на правата на човека, неизбежно предизвиква безпокойство, тъй като рискът от злоупотреби
не може да бъде напълно изключен. Националната сигурност често се споменава в
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контекста на заплахата от тероризъм в нашето общество, преживяло 11 септември
2001 г., за да се узаконят различни ограничения на някои права. Разбира се, разнообразните и сложни форми на шпионаж и тероризъм, които днес заплашват демократичното общество, изискват от държавите да предприемат ефективни мерки за защита, но те не могат да осъществяват всякакви мерки под предлог на такава борба.1
Тук става въпрос за оценката на националната сигурност като причина за използването от страна на държавата на извънредни пълномощия, позволяващи й да ограничава нормалната защита на фундаменталните права.2
На държавите се признават някои широки дискреционни правомощия, когато
става въпрос за оценка на заплахата за националната сигурност и избора на мерки за
противодействието й. Въпреки всичко в практиката на Европейския съд за правата на
човека /ЕСПЧ/ е налице тенденция да се изисква от националните власти да се убедят, че в конкретния случай съществуването на подобна заплаха е разумно обосновано.3 Макар да изхождат от разбирането, че договарящите държави имат право да контролират влизането, пребиваването и експулсирането на чужденци и че правото на
убежище не е защитено право по ЕКПЧ и протоколите към нея4, органите по Конвенцията са се произнасяли по жалби на лица, че евентуалното им експулсиране или
екстрадиция в трета страна би било в нарушение на правото им на живот (чл. 2 от
Конвенцията) и правото да не бъдат подлагани на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказване (чл. 3 от Конвенцията).5
Съдът обръща внимание на качеството на законите, предоставящи правомощия
на властите да експулсират от съответната държава чужди граждани (респ. – лица без
гражданство), поради преценка за това, че представляват заплаха за националната
сигурност. В продължение на години той е разработил относително тесни стандарти
(виж решенията по делата Malone c. Royaume-Unie; Kruslin c. France; Huvig c. France;
Kopp c. Suisse; Amann c. Suisse6). Освен това Съдът внимателно контролира както
1

Относно въпроса дали и доколко е възможна защита на европейско равнище по отношение на
актове на ЕС, прилагащи мерки на Съвета за сигурност на ООН с антитерористичен характер и
как да се осигури защитата на човешките права в съответствие с възприетите стандарти на
ЕСПЧ виж: Г.Белова-Ганева. Актуални тенденции в защитата на правата на човека, С., 2013,
с. 113-116 и сл.
2
Виж по темата анализа на практиката на ЕСПЧ, посветен на дела, свързани с националната
сигурност: Sécurité nationale et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Conseil
de
l’Europe
/
Cour
européenne
des
droits
de
l’homme,
2013.
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_national_security_FRA.pdf[15.05.2019]
3
Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09,решение от 21.10.2013 [GC];
Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, §§144, 147, 148, CEDH 2012
4
S.R. v. Sweden, жалба № 62806/00, решение по допустимостта от 23.04.2002 г
5
Виж по-подробно в този аспект Д.Гитева. Някои проблеми на положението на чужденците от
гледна точка на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, с.146 и сл. В:
Основни права и свободи. Наръчник. С., 2014. - http://blhr.org/media/documents/
HANDBOOK_2014_FINAL_5.pdf [15.05.2019] В статията са разгледани въпроси, свързани със
стандартите на чл. 2,3,4, 5§1f, 6, 8, чл. 4 от Протокол 4 и чл. 1 от Протокол 7 от гледна точка на
правата на лица, които не са граждани на съответната държава ответник и които са твърдели
нарушения на целия спектър от права и свободи, гарантирани от Конвенцията.[15.05.2019]
6
Malone c. Royaume-Uni, решение от 02.08. 1984, série A no 82; décisions 1998-II; Kruslin
c. France, решение от 24.04. 1990, série A no 176-A; Huvig c. France, решение от 24.04. 1990,
série A no 176-B; Kopp c. Suisse, решение от 25.03.1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II;
Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, CEDH 2000-II
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необходимостта от намесата, така и съразмерността на преследваната легитимна цел – в
конкретния случай – интересите на националната сигурност.
В делата, свързани с тези въпроси, държавите вече не се ползват с широки граници на свободата преценка. В някои случаи тяхната свобода на действие е ограничена
от самата природа на защитеното право, както е например с чл. 3 – забраната за нечовешко и унизително третиране и изтезание, която е абсолютна (виж напр. Chahal
c. Royaume-Uni)7 и това право не подлежи на дерогиране. 8 В други сфери Съдът значително е ограничил свободата на държавите, например, по чл. 6 (относно правото на
справедлив процес), когато се разглеждат въпросите за възможното съществуване на
мерки, които нанасят по-малко вреди на отделните видове свободи. (Van Mechelen et
autres c. Pays-Bas)9, или изискването за необходимост от осигуряването на независимост на съдилищата (Incal c. Turquie)10. Съдът наред с това е ограничил и пределите
на свободата на преценка в някои сфери като свободата на изразяване в армията
(Grigoriades c. Grèce); (Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gübi
c. Autriche)11 или частния живот на военнослужащите(Lustig-Prean et Beckett
c. Royaume-Uni; Smith et Grady c. Royaume-Uni; Konstantin Markin c. Russie)12 в
сравнение с тези, които държавите са притежавали по-рано (Hadjianastassiou
c. Grèce)13.
В § 2 на чл. 8, 10 и 11 на ЕКПЧ националната сигурност е посочена като една от
„легитимните цели“, поради които е допустимо ограничаването на тези права. Обаче
понятието не е ясно определено и му е придадена известна степен на еластичност и гъвкавост, което намира отражение и в свободата на преценка, предоставена на държавите.
В периода 2001-2017 г. Европейският съд е постановил 17 осъдителни решения
срещу страната ни по повод експулсирането на чужди граждани или лица без гражданство от територията на Република България по съображения, че представляват
заплаха за националната сигурност.14 С тях са установени нарушения на чл. 3, чл. 5,
чл. 6 и най-вече – на чл. 8 и 13 от Европейската конвенция. Постепенно, в отговор на
тези решения, се наблюдава позитивна промяна най-напред в практиката на националните съдилища, а по-късно – и на законодателството. За съжаление тя не е постоянна и устойчива, а по-скоро в посока две напред, едно назад.15 Макар че са
7

Chahal c. Royaume-Uni [GC], решение от 15.11.1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V
Виж в този смисъл Н. Сайков. Тероризъм, с. 160 и сл. В: Основни права и свободи. Наръчник.
С., 2014. - http://blhr.org/media/documents/HANDBOOK_2014_FINAL_5.pdf [15.05.2019]
9
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, решение от 23.04.1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III
10
Incal c. Turquie, решение от 09.06.1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV
11
Grigoriades c. Grèce, решение от 25.11.1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII;
Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gübi c. Autriche, решение от 19.12. 1994, série
A no 302.
12
Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, nos 31417/96 et 32377/96,решение от 27.09 1999 г.;
Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, CEDH 1999-VI; Konstantin Markin
c. Russie [GC], цитирано по-горе.
13
Hadjianastassiou c. Grèce, решение от 16.12. 1992, série A no 252
14
След 2017 г. е постановено едно решение, което визира екстрадиция на чужд гражданин за
предаването му на трета страна (G.S. v. Bulgaria, аpplication no. 36538/17, 04.04. 2019), но няма
други в областта, предмет на настоящия доклад – бел. моя, Св. М.
15
Това много отчетливо може да се проследи, ако се съпостави анализа, направен от Валерия
Илариева през 2008 г. на съдебната практика, свързана с проблемите на административното
задържане на чужди граждани и лица без гражданство поради незаконното им влизане в страната или за да бъдат депортирани и констатираните проблеми на законодателно и правоприлагащо ниво с промените, настъпили в следващите 10 години. Вж. Илариева, В. Имиграционното
8
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преодоляни някои от установените празноти или несъответствия в съдебната практика, все още се допускат твърде много нарушения на отделни текстове от Конвенцията
по такъв род дела. Това произтича най-вече и преди всичко от несъвършенства в
правната уредба.
В настоящия доклад ще бъдат проследени някои от аспектите на влиянието на
решенията на ЕСПЧ върху промяната на законодателството и практиката в тази сфера.
I. Делото Al Nashif
Защо съм посочила в заглавието на моя доклад делото Al Nashif v. Bulgaria ?
Защото в жалбата, подготвена от настоящия ни съдия в ЕСПЧ – г-н Йонко Грозев, за
пръв път се повдигат сериозни въпроси в светлината на ЕКПЧ относно невъзможността да бъдат подложени на съдебен контрол заповедите за експулсиране на чужди
граждани, издадени поради това,че лицата представляват заплаха за националната
сигурност, както и тези за настаняването им в специализираните домове за чужденци
(до извеждането им от страната, които по своето естество са места за лишаване от
свобода); както и намесата в правото им на семеен живот, тъй като биват разделяни от
семействата си за дълъг период от време. Решението е постановено на 20 юни 2002 г.16,
но засяга събития, развили се през 1999 г. при действието на разпоредбите на Закона
за чужденците към онзи момент.
Фактите по делото
Жалбоподателят е посочил следните свои лични данни. Неговият баща, починал
през 1986г. в Кувейт, е бил апатрид от палестински произход. Майка му била сирийска гражданка. Той не е можел да придобие нито кувейтско, нито сирийско гражданство, защото и в двете страни гражданство се получава само по бащина линия.
През 1992 г. той сключва брак с г-жа Хатем Салех. Страните не са посочили националността на г-жа Салех, чиито родители живеят в Йордания. Не се спори, че вторият
и третият жалбоподатели, техните деца, са от българска националност по силата на
разпоредба, съгласно която българско гражданство придобиват родените в България
деца на родители без гражданство. След Войната в залива много палестинци са били
изгонени от Кувейт, тъй като палестинските лидери са подкрепяли иракската инвазия
през 1990 г. Г-н Нашиф и съпругата му напускат Кувейт на 16.08.1992 г. и заминават
за Сирия, откъдето на 20.09.1992 г. са отпътували за България. На непосочена дата,
той подновява сирийския си паспорт на апатрид, валиден първоначално до 1993 г.
Скоро след пристигането си получава разрешение за временно пребиваване. Първоначално двамата със съпругата му живеят в София, където през 1993 г. и 1994 г. се
раждат другите двама жалбоподатели, а впоследствие се преместват в гр. Смолян.
През февруари 1995 г. първият жалбоподател получава разрешение за постоянно
пребиваване. Със заповед № 63552 от 19.04.1999 г. паспортният отдел му отнема
правото на пребиваване. Заповедта е издадена на основание чл.40, ал.1, т.2 и чл.10,
ал.1, т.1 от Закона за чужденците, които предвиждат отнемане правото на пребиваване на чужденец, който представлява опасност „за сигурността или интересите на българската държава”. Не се сочат други обстоятелства. Заповедта е изпратена в РДВР –
гр. Смолян с указания да се уведоми първия жалбоподател и да му се даде 15 дневен
задържане в международното право и практика (в търсене на решения за предизвикателствата
в България), Правата на човека, 2008, 1, с.5-38.
16
жалба № 50963/99
107

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

срок да напусне страната. Заповед № 63552 била връчена на г-н Нашиф на 27.04.1999 г.
Не му била дадена никаква друга информация. На основание две полицейски заповеди от юни с.г. било разпоредено той да бъде отведен в Дома за временно настаняване
на чужденци /СДВНЧ/ в София до депортирането му, както и че се забранява обратното му връщане в страната поради съображението за наличие на заплаха за националната сигурност от страна на г-н Ал-Нашиф, свързана с неговата религиозна
дейност (проповядвал Исляма на деца в джамията в Смолян и на семинар). Съгласно
чл. 47 от Закона за чужденците тези заповеди не са подлежали на обжалване и в тях
се сочи единствено правното основание без мотиви.
Условията в СДВНЧ били еднакви с тези в затвор. Задържаните били държани
постоянно зад решетки и можели да напускат килиите си за едночасова разходка на
ден плюс времето, необходимо за използване на тоалетна сутрин и вечер. Г-н АлНашиф престоял там 26 дни в пълна изолация. Не му били позволени никакви посещения, въпреки многобройните молби на адвоката му, на организации за правата на
човека и на представители на мюсюлманската общност(които декларирали, че той не
проповядва Исляма по начин, застрашаващ националната сигурпност). На 4 юли
първият жалбоподател бил отведен на летището и качен на първия директен полет до
Дамаск.
През декември 2000 г. е приет Закон за тълкуването на чл.47 от Закона за чужденците, който постановява, че съд, който разглежда допустимостта на жалба срещу
заповед, издадена на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за чужденците („директно
свързана с националната сигурност”), следва автоматично, без да събира доказателства, да я обяви за недопустима. По инициатива на 56 депутата и съдии от Върховния
административен съд в Конституционния съд е внесено искане за обявяване противоконституционността на тълкувателния закон. Искането е отхвърлено в частта му, относима към настоящия случай, на формални основания, с решение от 29.05.2001 г.
Гласовете на съдиите са разделени по равно, като половината от тях приемат, че разпоредбата не противоречи на конституцията, а другата половина – че тя нарушава редица международни норми и Конституцията.17
През април 2001 г. Законът за чужденците е изменен, като е въведена възможността за административно обжалване пред министъра на вътрешните работи (чл.46).
Новият чл.44а в редакцията му от 2001 г. предвижда, че чужденец, не може да бъде
експулсиран в държава, в която животът, свободата или физическият му интегритет
са застрашени. Правилото, че в заповедите, мотивирани с интересите на националната сигурност, не се сочат фактическите основания и че те не подлежат на обжалване
по съдебен ред, остава в сила (чл.46, ал.2 и ал.3). Законът не изисква преценка дали
заповедта за експулсиране ще засегне правото на семеен живот на чужденеца, и ако
това е така, дали е запазен справедливият баланс между обществения интерес и
правата на засегнатото лице.

17

В тази връзка бившият конституционен съдия и съдия в ЕСПЧ Д. Гочев отбелязва, че е необходима по-голяма яснота при определянето на критериите за ограничаване правото на обжалване на основание съображения за защита на националната сигурност или следва Конституционният съд да се ориентира към признаването на правото на преценка в тази област на
законодателя. Виж: Гочев, Д. Конституционната рамка на съдебния контрол над административните актове. В: Правата на човека, 2003, 3, с. 16.
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II. Проблемите в светлината на Конвенцията, повдигнати в делото Al Nashif
В жалбата са формулирани няколко самостоятелни оплаквания, за които Европейският съд установява, че са допустими и основателни – по чл. 5§4, по чл. 8 и по
чл. 13 във вр. с чл. 8.
Твърдението на първия жалбоподател по чл.5§4 от Конвенцията, е, че българският закон не е предвиждал съдебен контрол на задържането му и че е бил държан в
изолация в Специализирания дом за временно настаняване на чужденци и не е можел
да се срещне с адвокат.
Съдът отбелязва, че съгласно приложимото законодателство и практика, ако заповедта за експулсиране и задържане се позовава на националната сигурност, това
автоматично води до изключване на съдебния контрол за законност и че това е напълно в дискрецията на Министерството на вътрешните работи. Към онзи момент
няма съд, който да е компетентен да се произнесе по законността на задържането. В
самата заповед липсват мотиви, тъй като такава е изричната законова норма. Нещо
повече, г-н Ал-Нашиф на практика е държан в изолация и не му е било позволено да
се среща с адвокат, с който да обсъди възможните правни действия, с които да оспори наложените му ограничения.
Според Европейския съд тази ситуация е несъвместима с чл.5§4 от Конвенцията
и с неговия смисъл – защитата на индивидите от произвол. Той подчертава, че националните власти не могат да заобикалят ефективния контрол за законността на задържането на вътрешните съдилища винаги, когато изберат да твърдят, че се позовават
на заплаха за националната сигурност и тероризма.18 По делото Чахал Съдът е намерил, че властите не са освободени от задължението за ефикасен съдебен контрол на
задържанията дори и да са използвани секретни материали, касаещи националната
сигурност. Съдът обръща внимание, че в другите страни съществуват техники, които
могат да се използват така, че да се съвместят легитимната загриженост за естеството
и източниците на сведенията за разузнаването и едновременно с това – да предоставят на индивида съществените гаранции на съдебното производство. В по-късните си
дела19 Съдът отбелязва, че след делото Чахал и решението по делото Tinnely v. the
United Kingdom20 в Обединеното Кралство е прието законодателство, което предвижда по определени дела, касаещи националната сигурност, назначаването на „специален съветник”. Съдът отбелязва, че също както по цитираното дело Чахал, съществуват средства, които могат да се използват така, че да се предоставят на индивида
съществените гаранции за справедливост на съдебното производство. Тъй като в настоящото производство на г-н Ал-Нашиф не са били предоставени елементарни гаранции и не е получил защитата, изисквана от чл.5§4 на Конвенцията в случаите на лишаване от свобода, Съдът установява нарушение на този текст.
Наред с това тримата жалбоподатели са повдигнали оплакване, че е имало недопустима намеса в правото им на зачитане на семейния живот в нарушение на чл.8 от
Конвенцията. Съдът отбелязва, че Конвенцията не гарантира право на един чужденец
да влезе или да остане в една конкретна държава. Държавата има право да контролира влизането на нейна територия на лица без гражданство и това е въпрос на международното право и предмет на нейните договорни задължения.21 Той посочва, че по
18

виж решението по делото Chahal v. the United Kingdom от 15.11.1996 г., Reports 1996-V.
виж например делото Jasper v. the United Kingdom no. 27052/95, непубликувано
20
решение от 10.07.1998 г., Reports 1998-IV
21
виж Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, ECHR 2001-IX
19
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настоящето дело не се спори, че първият жалбоподател е апатрид и че той и неговата
съпруга, г-жа Салех, която вероятно също е без гражданство, са пребивавали на законно основание в България на основание издадените им разрешения за постоянно
пребиваване. Двойката се е преместила в България през 1992 г., скоро след като са
сключили брак и законно са изградили дома си там. Техните деца, вторият и третият
жалбоподатели, са родени в България, придобили са българско гражданство и са
започнали училище в страната. Следователно, експулсирането на г-н Ал-Нашиф през
1999 г. представлява намеса в семейния живот на жалбоподателите. Остава да се извърши преценка дали намесата е извършена съгласно условията, предвидени в закона.
Съдът напомня, че фразата „в съответствие със закона” предполага нормативната
основа да е „достъпна” и „предвидима”. Последствията от едно правило са „предвидими”, когато то е формулирано достатъчно прецизно, така че да позволи на всеки –
ако е необходимо след подходящ съвет – да съобрази своето поведение. Следователно, за да бъде предоставена на индивида адекватна защита срещу произволна намеса,
законът следва да сочи достатъчно ясно обхвата на всяка предоставена на компетентните власти дискреция и начина на нейното прилагане, като се отчита законната цел
на въпросната мярка.22 Дори когато на риск е изложена националната сигурност,
теорията за законност и принципът за върховенство на закона в едно демократично
общество изискват мерките, засягащи фундаментални човешки права, да бъдат предмет на някакво състезателно производство пред независим орган, компетентен да
прегледа причините за решението и относимите доказателства, дори ако е необходимо при подходящи процесуални ограничения за употребата на класифицирана
информация.
Лицето следва да има право да оспори твърдението на изпълнителната власт, че
на риск е изложена националната сигурност. Естествено от съществено значение би
била преценката на изпълнителният орган какво представлява заплаха за националната сигурност, но независимият орган трябва да може да реагира в случаите, когато
има позоваване на националната сигурност без реално основание за това във фактите
или когато разкрие една незаконна или противоречаща на общия смисъл и произволна интерпретация на понятието „национална сигурност”. Ако липсват такива гаранции, полицията или други държавни органи ще могат произволно да злоупотребяват
с правата, гарантирани от Конвенцията.(§124)
Въз основа на изложените аргументи Съдът намира, че експулсирането на
г-н Ал-Нашиф е разпоредено въз основа на правен режим, който не предвижда необходимите гаранции срещу произвол. Следователно не може да се приеме, че намесата
в семейния живот на жалбоподателите се основава на законови разпоредби, удовлетворяващи изискванията на Конвенцията за законност.Оттук Съдът достига до извода,
че е допуснато нарушение на чл.8 от Конвенцията и преценява, че не е необходимо
да се произнася по това дали намесата в семейния живот на жалбоподателите е преследвала законна цел и, ако това е така, дали тя е била пропорционална на тази цел.
(§§128-129)
Жалбоподателите повдигат и още едно оплакване – че не са разполагали с ефикасно вътрешно-правно средство за защита срещу намесата в правото им на зачитане
на техния семеен живот. Те се позовават на чл.13 от Конвенцията.
22

виж Amann v. Switzerland [GC], no. 27798/95, ECHR 2000-II; Rotaru v. Romania [GC], no.
28341/95, ECHR 2000-V; Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, ECHR 2000-XI; Klass
and Others v. Germany, решение от 06.09.1978.
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Съдът отбелязва, че дори когато се твърди, че е заплашена националната сигурност, гаранцията за ефикасно средство за защита изисква като минимум компетентен
независим въззивен орган да бъде информиран за причините, обосновали решението
за депортиране, дори и ако тези причини не са достъпни за обществеността и който
да може да „отхвърли твърденията на изпълнителната власт, че има заплаха за
националната сигурност, ако се установи, че е произволно и неразумно“ (§137). Под
някаква форма трябва да съществува състезателно производство, ако е необходимо,
чрез специален представител с разрешение за получаване на секретна информация.
Освен това следва да се обсъди въпросът дали оспорвана мярка би засегнала правото
на лицето на семеен живот, и ако се установи, че това е така, следва да се обсъди дали е спазен справедливия баланс между засегнатия обществен интерес и правата на
индивида. Тъй като не е било достъпно нито едно средство за защита, което да предоставя такива гаранции за ефикасност, то Съдът намира, че е имало нарушение и на
чл.13 от Конвенцията.(§§137-138)23
Подобно е делото Hasan c. Bulgarie24, в което Съдът констатира, че законът за
чужденците от 1998 г. е позволявал на органите да отменят документ за пребиваване
с немотивиран административен акт, издаден без всякаква състезателна процедура и
не подлежащ на обжалване. Той установява, че намесата не е била „предвидена от
закона”. Позовайки се на предишни свои решения, Съдът изтъква, че „когато става
дума за въпроси по основните права, националното законодателство противоречи
на превъзходството на правото, ако правото на преценка на изпълнителната власт
не познава граници, както е в дадения случай“(§ 28)25
III. Промените в практиката и законодателството след решението по делото
Al Nashif
Макар Законът за чужденците все още да изключваше съдебния контрол върху
заповедите за експулсиране по съображения за национална сигурност, скоро след
като Европейският съд постанови своето решение Върховният административен съд
(ВАС) отмени определението за оставяне на жалбата без разглеждане в случая на
г-н Ал-Нашиф26. Съдилищата започнаха да приемат за разглеждане жалби срещу
23

Виж: Харис, Д., О’Бойл, М., Бейтс, Е., Бъкли, К. Право на Европейската конвенция за правата на човека, 2015, с. 930-931
24
no 54323/00, решение от 14.06.2007 г.
25
В същия смисъл ЕСПЧ е намерил нарушение на чл. 5§1f и/или чл. 8 от ЕКПЧ и по следните
български дела, постановени по отношение на чужди граждани и лица без гражданство в
същия времеви период(преди изменението на ЗЧ през 2007 г., с което е въведен съдебен
контрол): M. and Others v. Bulgaria, no 41416/08, 26.07.2011; Bashir et аutres c. Bulgarie, no
65028/01, 14.06. 2007; Raza v. Bulgaria, no 31465/08, 11.02. 2010; Djalti c. Bulgarie, no 31206/05,
12 mars 2013; Kurilovich and Others v. Bulgaria, no. 45158/09,01.06. 2017; Gapaev and Others v.
Bulgaria, no 41887/09, 01.06. 2017; Grabchak v. Bulgaria, no 55950/09,01.06. 2017; Baltaji c.
Bulgarie, no 12919/04, 12.07. 2011; Musa et autres c. Bulgarie, no 61259/00, 11.01. 2007; C.G. and
Others v. Bulgaria, no 1365/07, 24.04. 2008; Musa et autres c. Bulgarie (Requête no 61259/00),
11.01.2007.
26
На основание чл. 41 ЗВАС във вр. с чл. 231, ал. 1, б. „з” ГПК (отм.), с решение № 4473 от
12.05.2003 г. на ВАС по адм. д. № 3408/2003 г., 5-членен с-в, в което съдът изтъква: “...
Практиката на Европейския съд в Страсбург е категорична, че възможността държавата
да избира средства за изпълнение на решенията му не означава, че може да се допусне
някакво временно спиране действието на Конвенцията, за да се изчака приемането на законодателни промени. Напротив – невземането на мерки в продължителен период от време въп111
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заповеди в други случаи на експулсиране по съображения за национална сигурност,
сходни на неговия. Така например в определение № 7137 от 9.07.2003 г. на ВАС по
адм. д. № 5754/2003 г., V о. се приема: „По принцип съдилищата следва да прилагат
директно Конвенцията, така, както тя се тълкува в решенията на Европейския съд
по правата на човека и ако с решение на ЕСПЧ е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, допуснато от Република България, то за нея произтича задължение да изпълнява и спазва
решението на съда, с което е констатирано нарушение на Конвенцията (чл. 46
ЕКПЧ). В този аспект следва да се прилага директно Конвенцията като пряко приложимо право с примат над ограничителните норми на вътрешното законодателство, в какъвто смисъл са и Решение № 4473/12.05.2003 г. по адм. д. № 3408/2003 г.
и Решение № 4332 от 8.05.2003 г. по адм. д. № 11004/2003 г. на петчленен състав на
Върховния административен съд”.27 В редица съдебни решения, постановени в периода 2003-2006 г. съдът чрез позоваване на делото Ал-Нашиф приема, че забраната
за съдебно обжалване в чл. 46, ал. 2 не трябва да се взема под внимание, тъй като тя
противоречи на Конвенцията, и че заповедите за експулсиране, които се позовават на
основания, свързани с националната сигурност, подлежат на съдебен контрол. 28
Същият принцип обаче следва да се прилага и без Европейският съд да е установил нарушение на Конвенцията.29 Не е необходимо да се изчаква България да бъде
осъдена в Страсбург по повод ограничаване на достъпа до съд, за да се предостави
такъв достъп в случаите, в които националният законодател го е ограничил в противоречие с разпоредбите на Конвенцията.
През 2007 г. чл. 46 от Закона за чужденците бе изменен и в него бе предвидена
възможността заповедите за експулсиране и тези – за настаняване в СДВНЧ да
подлежат на съдебен кантрол пред Върховния административен съд, чието решение е
окончателно.30
реки множество решения на Съда може да доведе до констатация за „практика, несъвместима с Конвенцията", която да му позволява да разглежда занапред всички подобни дела срещу държавата на базата на оборимата презумпция, че е налице нарушение на Конвенцията.
По силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията ... Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи ... е инкорпорирана във вътрешното право на страната ни
и има предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които й противоречат.
Съдилищата следва да прилагат директно Конвенцията, така както тя се тълкува в
решението на ЕСПЧ по делото Ал-Нашиф срещу България. Правото на справедлив процес,
регламентирано с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, е пряко приложимо право и
има предимство пред нормата на чл. 46, ал. 2 ЗЧРБ , която му противоречи.”
27
В противен смисъл обаче е напр. определение № 297 от 15.01.2003 г. на ВАС по адм. д.
№ 10376/2002 г., V о., също постановено след решението на ЕСПЧ по делото Ал Нашиф.
28
напр. реш. № 4332 от 8 май 2003 по адм. д. № 11004/2002 г.; реш. № 4473 от 12 май 2003 г.
по адм. д. № 3408/2003 г.; опр. № 706 от 29 януари 2004 г. по адм. д. № 11313/2003 г.; опр.
№ 4883 от 28 май 2004 г. по адм. д. № 3572/2004 г.; опр. № 8910 от 1 ноември 2004 г. по
адм. д. № 7722/2004 г.; опр. № 3146 от 11 април 2005 г. по адм. д. № 10378/2004 г.; опр. № 3148
от 11 април 2005 г. по адм. д. № 10379/2004 г.; опр. № 4675 от 25 май 2005 г. по
адм. д. № 1560/2005 г.; опр. № 8131 от 18 юли 2006 г. по адм. д. № 6837/2006 г.).
29
Виж в този см. Гаврилова-Анчева, А., Петкова, Св., Маргаритова-Вучкова, Св. Проблеми на
съобразност на чл. 6(1) от Европейската конвенция за правата на човека, породени от нормативното изключване на достъпа до съд при оспорване на някои актове на администрацията.
Правата на човека, 2007, 4, с. 28-29.
30
ДВ, бр. 29 от 2007 г.
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IV. Формалният съдебен контрол
В следващите години обаче се появява проблемът, че макар и властите да предоставят средство за правна защита, защото заповедите за експулсиране и за настаняване в СДВНЧ вече подлежат на съдебен контрол, то не е обезпечено с необходимите
гаранции (поради това, че съдилищата продължават да не извършват проверка на
фактическите основания за законността на заповедите за експулсиране, не предоставят на заинтересованите лица достъп до материалите, не им осигуряват време да се
защитят, което е свързано с качеството на закона) или се разширява прекалено предметния обхват на понятието „национална сигурност“(включвайки в него основания,
които излизат извън това понятие).
В делото Raza c. Bulgarie31. Съдът признава, че използването на класифицирана
информация може да бъде неизбежно, когато става въпрос за националната сигурност и че понякога е необходимо да се запази в тайна част от информацията, използвана по време на проучването, а понякога – даже отделни части от решенията. Въпреки всичко другите държави, които също се борят с тероризма, са разработили методи,
които позволяват да се съвместят съображенията, свързани с националната сигурност
и основополагащите процесуални гаранции, например, такива, като публикуване на
съдебните решения. 32
В делото Kaushal et autres c. Bulgarie Съдът признава, че отделни дейности на
жалбоподателя могат да бъдат разглеждани като заплаха за националната сигурност,
но посочва, че властите не са представили наличието на конкретни факти, които биха
могли да потвърдят техните твърдения.33
В делото Amie et autres c. Bulgarie (съпрузи апатриди от Ливан и Кувейт, чиито
две деца са родени в Ливан, а третото – в България, получили статут на бежанци през
2001 г. в България) информацията от извършеното проучване и разследване на национално ниво е била изцяло засекретена. В хода на производството пред Европейския съд властите представят откъси от предложението за експулсиране и откъси от
други документи в подкрепа на твърденията си. Жалбоподателят не е бил в състояние
да представи копия на някои от тези документи пред Съда, тъй като те са представлявали класифицирана информация.34 На 27 февруари 2008 г. той прави искане към
ВАС да даде указания на властите да представят доказателства в подкрепа на твърденията си срещу него; явно съдът не уважава искането му, но му разрешава да получи
удостоверение от органите на прокуратурата във връзка със съществуването или не
на наказателно производство срещу него. Жалбоподателят получава две такива удостоверения и ги представя пред съда. Първото, издадено от Софийска градска прокуратура, посочва, че пратката с наркотици, заловена на летище София през 2002 г., е
адресирана до търговско дружество, собственост на две физически лица, различни от
жалбоподателя; че след това е образувано наказателно производство срещу неизвестен извършител и то е спряно, защото самоличността на извършителя не е могла да
бъде установена; и че между 2002 г. и 2008 г. тази служба не е образувала наказателно производство срещу първия жалбоподател. Второто удостоверение, издадено от
Софийска районна прокуратура, посочва, че между 2002 и 2008 г. тази служба не е
31

жалба no. 31465/08, решение от 11.02. 2010.
пак там, § 72
33
Kaushal et autres c. Bulgarie, жалба no 1537/08, §§ 28-33 , решение от 02.09.2010 г.
34
виж жалба no. 58149/08, §§ 92-102, решение от 12.02.2013 г.
32
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образувала наказателно производство срещу първия жалбоподател. Той твърди, че заповедта за експулсиране е издадена в нарушение на правилата на административната
процедура, защото не е бил информиран за производството и не му е било позволено
да направи възражения или да представи становище. Освен това заповедта му е била
връчена без преводач и не му е бил предоставен екземпляр от нея. Наред с това тя е
била издадена в нарушение на материалния закон, тъй като не се е основавала на
истинско доказателство, че той представлява заплаха за националната сигурност. С
окончателно решение от 2 юни 2008 г. Върховният административен съд отхвърля
жалбата срещу заповедта за експулсиране.35 ЕСПЧ достига до извода, че макар и
жалбоподателят да е могъл да обжалва решението за експулсиране, той не е получил
минималното ниво на защита от произвол от страна на властите и затова установява
нарушение на чл.8.
В решението по делото C.G et autres c. Bulgarie Съдът обръща внимание, че националните власти разширяват прекомерно предметния обхват на понятието „национална сигурност“, съдържащо се в разпредбата на чл. 8§2, включвайки в него и престъпленията, свързани с наркотици. Той отбелязва, че е невъзможно понятието да бъде изчерпателно дефинирано. То може наистина да е много широко, с голям обем за
преценка от страна на изпълнителната власт, която да реши какво е в интерес на сигурността. Това обаче не означава, че неговите граници може да бъдат разтеглени
извън същностното му значение. (§43) За Съда е особено смущаващо в случая, че
националните съдилища не са предприели никакви стъпки (не са изискали доказателства), въз основа на които да се запознаят поне бегло с фактите, послужили като основание за издаването на заповедта за експулсиране. „ВАС не е работил върху базата от факти, че да прави такава констатация, и не се е занимавал с подробните
аргументи на първия жалбоподател, че в действителност той не е бил въвлечен в
такава дейност“ – заключава Съдът.(§47) В същия контекст са заключенията му и
по делата Raza c. Bulgarie, Kaushal et autres c. Bulgarie, Amie et autres c. Bulgarie. Така
въпреки формално предоставеното им право на достъп до съд на жалбоподателите не
е осигурена възможността да изискат да бъде извършена служебна проверка на фактическите основания, стоящи в основата на заповедите за експулсиране, поради което
те не са се възползвали даже в минимална степен от защитата срещу произвол. Поради това намесата в правото им на неприкосновеност на личния и семеен живот не е
била „предвидена в закона“.
В своята практика по делата, свързани с експулсиране по български случаи,
Европейският съд е установявал нарушения на чл. 5§1а, 5§2, 5§4, 5§1f, на чл. 8, чл. 13
във вр. с чл. 8, както и на чл. 1 от Протокол 7. Настоящият доклад не претендира за
изчерпателност на констатираните проблеми в българското законодателство. Неговата цел бе въз основа на анализа на постановените от Европейския съд решения по
български дела по-скоро да фокусира вниманието върху най-важните от тях, част от
които все още не са преодоляни.

35

решение № 8-9 от 2 юни 2008 г. по адм. д. № ЗС-162/2007 г., ВАС, ІІІ о.
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ЧУЖДЕСТРАННИ БОЙЦИ ТЕРОРИСТИ –
ПЪТУВАЩИ ДЖИХАДИСТИ
Нико Иванов Куков
Бургаски свободен университет

FOREIGN TERRORIST FIGHTERS - TRAVELING JIHADISTS
Niko Ivanov Kukov
Burgas Free University
Abstract: The report addresses the issue of foreign fighters terrorists. The report examines
the Dimensions of the phenomenon, the significant „ jihad arenas". Attention is drawn to
the specific characteristics of the traveling jihadists and their belongings and documents. It
also mentions a different extremist Islamic literature used by traveling terrorists, which
gives them specific advice on their appearance, behavior, and so on.
Keywords: FTF, jihad arenas, PTSD, extremist manuals.
Кои са чуждестранните бойци терористи (FTF)?
Това са лица, които пътуват до държава, различна от тяхната държава на пребиваване или гражданство с цел извършване, планиране, подготовка или участие в терористични актове или предоставяне или получаване на терористично обучение, както
и финансиране на пътуването им и тяхната дейност
Резолюции 2170 (2014) и 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, приети
съгласно глава VII от Хартата на ООН, определи, че потокът от FTF представлява
„международна заплаха за мира и сигурността“. В резултат на това резолюциите задължават да се предприемат широкообхватни мерки за предотвратяване и премахване на този поток
Припомняйки резолюциите, Съвета на министрите на ОССЕ през 2014 в гр. Базел
отбеляза, че заплахата от FTF може да засегне всички региони и държави, дори и тези, които са далеч от зоните на конфликт, към които същите пътуват. През последните години предизвикателствата за противодействие срещу тези терористични групи
са се променили по няколко начина, дължащи се на нови тенденции във връщането и
преместването на FTF от зони на конфликт в Ирак и Сирия.
Най-актуалната към момента е Резолюция 2396 (2017) на Съвета за сигурност на
ООН, която се стреми да преодолее тези нови предизвикателства.
Размери на явлението чуждестранни бойци терористи в ЕС
Мащабът на пътуванията на европейски граждани до Сирия, Ирак и в по-малка
степен до Либия с цел присъединяване към боевете в тези „арени на джихад” е безпрецедентен. Смята се, че абсолютният брой на европейските чуждестранни бойци
терористи, които са пътували, за да се присъединят към различните ислямистки екстремистки групировки, възлиза на 4 300. 47 % от тези чуждестранни бойци-терористи
остават в чужбина, 30 % са се върнали. Потвърдена е смъртта на 14 %, а съдбата на
останалите 9 % е неизвестна (информация, относима към април 2016 г.).
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Изследванията разкриват сложна многостранна среда и постоянно затвърждават
твърдението, че няма един-единствен профил на пътуващия джихадист. Наличната
информация и опит показват, че предположенията за профилите и тригерите на FTF
често се оказваха погрешни в минал период. Например предположенията по отношение на равенството между половете, както и че жените и момичетата са жертви, а не
агенти.
Освен това, фактът, че много пътуващи джихадисти са деца от различни възрасти, някои от които са родени от вече действащи джихадисти в чужбина и са образовани като бойци, повдига конкретни предизвикателства и притеснения относно сигурността. Значителни изследвания, насочени към Европа, също предполагат, че може да
има и други фактори за радикализация, като например високи нива на психични
заболявания от страна на така наречените „предполагаеми джихадистки радикали“,
привлечени от чуждестранни групи, които все още не са били напълно проучени.
Общото, което свързва онези, които стават джихадисти, изглежда е стремежът им
да се превърнат от незначителни, сърдити хора в такива с власт.
Традиционните мрежи действат чрез джамии с проповедници хардлайнери и чрез
ислямски книжарници, за да вербуват радикали и новоприели религията в предградията. Подобни връзки са помогнали на Саид Куаши, който е бил в черния списък на
американските авиокомпании, да замине за Йемен, за да бъде обучен от Ал Каида.
Някои по-нови канали „на самообслужване“ са успели да привлекат и известен
брой представители на средните класи да се бият за ИД. Вербувани по интернет,
Фейсбук и Туитър и с помощта на нискотарифни полети през Турция, над 1200 души
са заминали на война по този начин. Дуня Бузар, която ръководи консултативен
център за родители, казва, че броят на младите момичета, новопосветени в религията,
и на тези, които не знаят почти нищо за исляма, е шокиращо голям.
Значими „арени на джихад”
Конфликтите в Сирия, Ирак и Либия привличат хиляди чуждестранни бойци
терористи, включително граждани на ЕС или притежатели на двойно гражданство,
или граждани на трети страни, които се ползват от правото на свободно движение в
ЕС и асоциираните към Шенген страни, както и граждани от трети страни от целия
свят. Поради географското си положение, съчетано с достъпността на законни и евтини възможности за пътуване, Турция се превърна в страната, която най-често се използва от чуждестранни бойци терористи за влизане и/или излизане от Сирия.
Чуждестранните терористични бойци в редиците на ИДИЛ създават сериозни
проблеми за евро-средиземноморската сигурност.
По време на афганистанския джихад външният компонент на муджахидите се
оценява между 5000 и 20 000 души. Именно тази бойна сила формира ядрото на Ал
Кайда, която повлече света в спирала на насилие. По-специално, дори най-консервативните оценки за чуждестранните терористични бойци на ИДИЛ считат, че бройката им е около 30 000 бойци, които са воювали в Ирак и Сирия.
В допълнение, Турция, страна-членка на НАТО и същевременно най-важната
геополитическа позиция по отношение на борбата срещу ИДИЛ е записала имената
на 53 781 лица от повече от 140 страни, за които счита, че има сериозни опасения, че
те биха могли да се опитат да станат чуждестранни бойци в Ирак и Сирия.
От практиката е направен извод, че възрастовата характеристика на пътуващите
джихадисти – мъже е между 18 и 45 години. При жените възрастовата граница е в
порядъка 15-35 години. Все по-често се наблюдават и придружени непълнолетни/ непридружени лица около възраст 15-18 години.
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Обозначение на риска и показател при ползваните документи:
- Наличие на скорошна виза/печати от сегашни или предишни „арени на
джихад“;
- Предишни пътувания до „арени на джихад“, съчетани с дълги периоди на пребиваване;
- Само един печат за влизане или излизане на границата с Република Турция;
- Документът е повреден, подправен или има липсващи страници;
- Новоиздадени документи в консулства близо до „арени на джихад“;
- Изхабени документи със скорошна дата на издаване;
- Документи, издадени от държави-членки или асоциирани към Шенген страни
с известни общности от чуждестранни бойци терористи;
- Използване на временни документи за пътуване като пасавани;

Относно чуждестранните бойци – джихадисти са характерни някои специфични
характеристики на „пътника“ и неговите вещи и документи за пътуване /паспорти,
лични карти/. Трябва да се внимава за различни прояви на поведението и външния
вид на такива лица, както следва:
- Придружаващ багаж – насочено внимание за дрехи в милитаристичен стил;
- Странности на поведението, например показатели за стрес, измама или страх
/най-вече в случаите с въздушен превоз/;
- Бледо лице от скорошно подкъсяване или обръсване на брадата/косата;
- Видими физически показатели – рани, изгаряния или охлузвания.
Придобита е информация за част от насоките, съдържащи се в ислямистките
екстремистки наръчници, относно подготовката на техни бойци преди пътуване:
1. Дрехи – джихадистите са съветвани да не носят нови дрехи, току-що закупени от магазина, понеже е подозрително и прави впечатление при строги летищни
проверки. Упоменато е, дрехите да са нови, но да са носени няколко седмици преди
това, за да си проличи, че са ежедневно облекло и не са закупени с единствената цел
да прикрият произхода или материалното състояние на пътника;
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2. външен вид (бръснене, прическа и т.н.) – задължително поддържани. Джихадистите дори са съветвани при посещение в първия европейски град да посетят професионален фризьор, по възможност къса подстрижка;
3. аксесоари, в това число и религиозни такива – джихадистите са съветвани да
носят християнски кръстове на вратовете си или на видно място по ръцете си, както и
други християнски символи по облеклото, в т.ч. и татуировки. На същите им е вменявано, че Аллах ще им опрости този „грях“, понеже това е деяние с по-висша цел – саможертвата;
4. използвани козметични препарати и парфюми – задължително парфюмирани,
добре ухаещи с цел създаване на приятно впечатление у околните;
5. използвани документи – при използване на фалшиви документи същите да се
амортизират умишлено чрез триене, оставяне на слънчева светлина, пране и т.н. Да
се предприемат всякакви действия с цел недопускане на създаване на подозрение, че
паспортът е видимо неизползван, въпреки, че е издаден преди значителен период.
Бойно изтощение/бойна невроза
Фразата thousand-yard stare (‘поглед на хиляда ярда’) описва вял, празен, нефокусиран поглед на изморен от битки човек, но този симптом може да се открие и сред
жертвите на други видове травми. Характерен за бойния стрес, унилият поглед отразява дисоциация в резултат от травма. Следователно погледът на хиляда ярда често
се забелязва в случаи на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) в начален
стадий. С времето погледът на хора, участвали в бойни действия, се променя, както е
показано на снимката:

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР), срещан още като
„посттравматичен боен стрес“.
ПТСР е състояние, което се развива при някои хора, които са видели или преживели шокиращо, страшно или опасно събитие. Основните симптоми включват:
 Раздразнителност, изблици на гняв или агресивно поведение;
 Чувство на силна депресия, тъга, тревога, гняв или вцепенение;
 Сърцебиене или изпотяване;
 Винаги нащрек за опасност;
 Лесно стряскане или уплаха;
 Затруднена концентрация или неспособност да говори;
 Непреодолимо чувство за вина или срам.
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Външни физически наранявания, представляващи интерес:
 Огнестрелни рани (зараснали или заздравели);
 Рани от нож (зараснали или заздравели);
 Групи от малки белези (шрапнели);
 Ампутация: пръст, стъпало, крак, ръка, горен крайник;
 Увреждане на очите: загуба на зрение, едноок човек;
 Увреждане на ушите: загуба на слух, липса на ушна мида;
 Тежка травма (гипс, шина, компресивна превръзка), накуцване.
Наранявания, свързани с позиция за стрелба

/Ударът от оптичния мерник е резултат от отката на мерника на винтовката,
който удря/наранява прицелващото се лице/
Бойни охлузвания
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Използвани различни предмети от пътуващите джихадисти:
 Военно/приключенско оборудване или облекло
 комплекти за първа помощ, комплекти за оцеляване, ножове за оцеляване,
мачете
 големи количества медицински консумативи
 раници за вода Camelbak
 предмети за военна употреба
 очила за ски/пясък, слънчеви очила, бинокъл, туристически/военни карти,
компаси, въжета, тел, армирана лента
 насипни батерии, насипни електронни компоненти, слънчеви зарядни устройства и др.
Въпроси, които трябва да си задават проверяващите на ГКПП-та:
Отговаря ли съдържанието на багажа на плановете на субекта или неговата
версия е прикритие?
Предметите в големи количества ли са и ако е така – каква е причината? Смислен
ли е отговорът?
Принадлежностите подходящи ли са за маршрута на лицето, географските и/или
метеорологични условия?
Съвети на джихадистите за бъдещите чуждестранни бойци терористи какво да
вземат със себе си в „арените на джихад” – Извадки от „Hijra to the Islamic State”
(Хиджра в Ислямска държава). Jihadist online magazine (Онлайн списание за джихадисти), 2015г. „ Комплект 1 × чанта за рамо, 1 × раница и 1 × куфар. Това е всичко.
Три броя. Нищо повече! Обичайните необходими лични вещи могат да включват“:
1. Паспорт(и), самолетен билет(и)
2. Портфейл/портмоне и пари в брой
3. Мобилен телефон
4. Слушалки и зарядно устройство (и адаптер)
Какво да се добави към необходимите Ви лични вещи:
1. Носна кърпа и мокри кърпички;
2. Малко LED фенерче;
3. Няколко лепенки;
4. Очила/слънчеви очила;
5. Химикал и хартия;
6. Няколко хапчета (ако страдате от някакво заболяване);
7. Всичко, от което мислите, че можете да се нуждаете, за да оцелеете в продължение на 24 часа (ако изгубите другите два багажа);
Още цитати от наръчниците: Примери за електронно оборудване, което би
било полезно:
1. Таблет – MP3 плейър – за уроците и Корана;
2. Външен хард диск (HDD);
3. Използвайте софтуер, за да „скриете” всички джихадистки материали, които
може би носите;
4. Слънчеви зарядни устройства – силно ви препоръчвам да инвестирате в слънчеви зарядни устройства за вашата електроника;
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Списък на екстремистко ислямистка литература /често срещана в електронен вариант/, използвана от джихадистите:
 Списание „Исток“ /някъде се среща като „Восток“/ – списание за рускоговорящи;
 „Kybernetiq” – списание по кибер въпроси на немски език
 „Amka” – списание за Източна Африка;
 „Al Risalah” – списание на Джабхат ан Нусра, понастоящем известен като
Джабхат Фатех Аш-Шам;
 „Dabiq” – списание на ДАЕШ;
 „Islamist Extremist safety and security guideness” – ислямистки екстремистки
насоки за безопасност и сигурност;
 „Islamist extremist trade craft handbook” – ислямистко-екстремистки наръчник
за търговия и занаяти;
 „Dar al-Islam” – списание за френскоговорящи лица.
Използван софтуер за криптиране на смартфони /транзитни данни/ от пътуващите джихадисти: „Telegram”, „Signal iOS”, „Sigmal Android”, „Crypto SMS”,
„Chat Secure”, „WhatsApp”, „TrueCrypt”, „VeraCrypt” и „Mojahedeen Secrets” / познат
също като „ASRAR” и много други названия/
Случай от практиката: Схема на пътуване на радикалния ислямист Мехди
Немуш, обвинен за убийството на четирима души в Еврейския музей в Брюксел.
/4 декември 2012 г./

На снимката е посочен неговия маршрут, който може да се определи като „Накъсано пътуване на излизане, обиколен маршрут на влизане“.
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НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ - РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Красимир Пенчев Пенчев

THE ILLEGAL MIGRATION – RISKS AND THREATS FOR
NATIONAL SECURITY
Krasimir Penchev Penchev
Abstract: The impact of migration processes on the national security of Republic of
Bulgaria. Identification, assessment and analysis of the risks and threats correlated to the
quantitative and qualitative parameters of illegal migration as well as consideration of the
various options, measures and means of effective counteraction to illegal immigration.
Key words: illegal migration, national security
Прогресивната и всеобхватна европейска миграционна политика, основана на солидарност, е определена като ключова за Европейския съюз. Миграционната политика е насочена към установяването на един балансиран подход както към законната,
така и към незаконната имиграция. Правилното управление на миграционните потоци предполага гарантирането на справедливо третиране на граждани на трети държави, законно пребиваващи в държавите-членки, засилване на мерките за борба с незаконната имиграция, включително трафика и контрабандата, и насърчаване на потясно сътрудничество с трети държави във всички области. ЕС има за цел уеднаквяване на правата и задълженията на законните имигранти, които да бъдат съпоставими
с тези на гражданите на ЕС. 1
В зависимост от спазването на международните спогодби и национални законодателства, можем да разграничим: законна и незаконна миграция.
Нелегалната миграция е обективно обусловен процес на движение на хора /независимо от тяхната раса, народност, религия и етническа принадлежност/ от държави
намиращи, се в тежко икономически положение или в състояние на граждански конфликти, към държави с развита икономика, утвърдена демокрация и висок жизнен
стандарт.2 Незаконната миграция е явление, което възниква в резултат на доброволен
индивидуален избор или на принудителни обстоятелства, свързани с въоръжени конфликти, нарушаване на човешките права, хуманитарни кризи, екологични катастрофи
или липса на икономически възможности в страните на произход. Следователно създаването на правна регламентация в тази област трябва да отчита първопричините на
нелегалната миграция и да бъде съобразена със съответните категории мигранти.3

1

http://www.europarl.europa.eu
Стаматова В. Правно регулиране на борбата с незаконната миграция в Европейския съюз,
БСУ, 2016.
3
Стаматова, В., Правно регулиране на борбата с незаконната миграция в Европейския съюз,
Автореферат, Варна 2015.
2
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Терминът „незаконна миграция” обозначава акта на влизане в страната в нарушение на националното право, международноправните норми и нормите на Правото на
ЕС и се ограничава до незаконно преминаване на границата. В различни изследвания
и публикации често бива обозначаван като „нелегална миграция”. Относно понятието
незаконна/ нелегална миграция или миграция, неотговаряща на съответните правни
норми /illegal или irregular/ съществува известна неопределеност и вследствие на това
в ЕС липсва общо признат термин. Под нелегална миграция се разбира движение
между държавите, което излиза извън рамките на правното регулиране на страните
по произход, транзитните и приемащите страни. Нелегалната миграция като явление
може да се разглежда от различни страни: от гледна точка на приемащата държава
това е незаконно влизане, пребиваване и трудова заетост на нейна територия, ако
имигрантите нямат необходимите документи. От гледна точка на страните на произход нелегалността се разкрива, например, в случаите когато едно лице преминава
държавната граница без валиден паспорт, документ за пътуване или не отговаря на
административните изисквания за излизане от държавата.4
България е транзитна страна по Балканския път от Азия до Западна Европа.
Въпреки това, зачестяват случаите, които я превръщат в крайна (макар в повечето
случаи временна) дестинация, като евентуалната възможност за получаване на българско гражданство се използва в последствие за установяване в страни от Централна
и Западна Европа. Съгласно т.нар. „Дъблински регламент”, всички регистрирани в
България мигранти трябва да останат тук и ако успеят нелегално да достигнат до
други държави от Европейския съюз, властите на съответните държави трябва да ги
изпратят обратно тук. Това е обяснява факта защо голяма част от пристигащите мигранти предпочитат нелегалното преминаване през територията на Република
България, с оглед на това да избегнат регистриране.
Основен генератор на миграционни потоци към страната ни са държавите с наличие на военни и междуетнически конфликти от Близкия и Среден изток и Северна
Африка. Тъй като няма съществени предпоставки за промяна на политическата и
социално-икономическа обстановка в тези региони, високият стандарт на живот в
страните от ЕС е притегателна сила за населението.
Членството на Република България в ЕС и НАТО, води до появата на нови предизвикателства за националната сигурност на страната. Поради заеманото географско
положение, границите на България се оказаха и външни граници на Общността, предвид което неизбежно се превърнаха в обект на множество транзитни, миграционни,
контрабандни и криминални потоци. Близостта на страната ни до „горещите“ точки
на конфликти, допълнително засили рисковете и заплахите пред системата за националната сигурност.5
Миграционните процеси в дългосрочна перспектива могат да доведат до създаване на условия за трайна промяна в демографската и етно-религиозната структура на
населението в страната-приемник и на тази основа да се създадат предпоставки за
възникване на противоречия и конфликти.
От особена важност е способността на държавите-членки и институциите в
Европейския съюз да контролират и противодействат на незаконните миграционни
4

Стаматова, В., Понятието „Незаконна миграция” в правото на Европейския съюз, Научна
конференция с международно участие, Бургаски свободен университет, 2013.
5
Република България Министерски съвет, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, кратък доклад на тема „Рискове за националната сигурност, произтичащи от бежанската вълна в Европа“.
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потоци и последващите от тях заплахи и рискове за националната сигурност, като в
същото време съумеят да запазят отворени границите за свободното движение на
хора, стоки, услуги и капитали.
Ако при законовата форма на миграция потоците от хора могат да бъдат наблюдавани и контролирани от държавните институции и служби за сигурност, то при
незаконната миграция тези процеси са по-трудно уловими, което от своя страна води
до създаване на условия и предпоставки за възникване на определени рискове и заплахи за националната сигурност.
Неконтролираните миграционни процеси биха могли да повлияят и евентуално
да застрашат териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният
ред и нормалното функциониране на институциите в държавата, както и да се създадат условия за застрашаването на основните права и свободи на гражданите.
Налице са възможни рискове за възникване на неблагоприятни и нежелани
последствия от незаконните миграционните процеси, а именно:
- риск от установяване в Република България и други страни от ЕС на чужденци,
съпричастни към престъпната дейност на международни терористични и/или престъпни организации;
- риск от създаване на условия за свободно движение в ЕС на чужди граждани от
„рискови страни”, съпричастни към дейността на терористични формирования,
т. нар. „пътуващи бойци”. Завръщането обратно в ЕС на чуждестранните пътуващи
бойци и евентуалната им обремененост с „негативите на войната“ на базата на натрупания опит и придобити умения, биха създали условия тези лица да се включат в
т.нар. „спящи клетки“ на терористичните групировки.
- риск от „уронване на престижа” и дискредитиране на страната ни, предвид поетите ангажименти по охрана на външната граница на ЕС и външнополитическите
приоритети за включването на Република България в Шенгенското пространство;
- риск от създаване на етническо напрежение или такова на религиозна или икономическа основа, предвид възможни различия в религиозни убеждения, жизнен
стандарт и други евентуални житейски възприятия и потребности;
- Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране
на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. Преминаването на голям брой незаконни мигранти доведе до превръщането на каналджийството в голям незаконен пазар в Европа.6 Кумулативният ефект на големите
парични потоци, генерирани от незаконната миграция, създава условия за корупционни практики, които от своя страна рефлектират и формират мнение и нагласа в обществото за несигурност в държавните институции, което влияе негативно в отношения ни в международен и външно-политически план.
- риск от разпространяване на инфекциозни заболявания и епидемии, предвид
невъзможността от страна на незаконните мигранти за съобразяване с основни екологични, здравни и хигиенни стандарти в държавата, поради незаконното пребиваване
или преминаване през нейната територия.
- риск по отношение на евентуален демографски срив в българското общество,
предвид висока раждаемост сред мигрантите, което от своя страна би довело до трайни и качествени промени в национална идентичност. Традиционно демографските
процеси се приемат като вътрешна заплаха за конституционния ред през призмата на
6

Трансгранична организирана престъпност, България и Норвегия в контекста на миграционната криза, Център за изследване на демокрацията, София, 2017 г.
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етничния състав и между-етничните отношения в съчетание с външни военни
заплахи. В средносрочен план тези процеси сами по себе не могат да доведат до демографски и социален срив и не могат да породят пряко значим риск за националната
сигурност.7 Важно е да се отбележи, че тук сериозно влияние оказва емиграцията. Не
е тайна, че икономическата криза от последните години принуди много от българите
в трудоспособна възраст да търсят реализация в чужбина. Освен това се налага още
една тенденция – увеличават се младежите и девойките, които избират да завършат
висше образование в чужбина, за съжаление в повечето случаи трудовата им реализация след това, отново се осъществява извън границите на България. Друг често срещан пример – много от дипломираните лекари избират да специализират в чужбина,
за съжаление и при тях в повечето от случаите трудовата им реализация отново се
осъществява извън пределите на страната.8
Вследствие на анализа на динамиката на промяна в средата за сигурност и профилите на незаконните мигрантите, преминаващи през територията на Република
България, могат да бъдат изведени следните основни заплахи за националната
сигурност, съпоставени с днешната действителност:
- Заплахата от извършване на терористичен акт срещу обекти в страната ни или
използване на територията й за терористична дейност срещу трети страни;
- Заплаха от криминализиране на незаконни мигранти и повишени нива на криминална и организирана престъпност на територията на Република България.
- Заплаха от използване на каналите за незаконна миграция за генериране на други форми на трансгранична организирана престъпност /трафик на хора, наркотици,
оръжие, общоопасни средства, културно исторически ценности и др/.
Един от най-сериозните нерешени проблеми, свързани с безопасността, с които
човечеството навлезе в XXI век, се оказа тероризмът. Неговият глобален характер,
разрушителни последици и способността терористите да бъдат набирани чрез радикализация и разпространение на пропаганда по интернет, както и различните пътища
за финансиране, го превръщат в съществена и все по-нарастваща заплаха за нашата
сигурност.
Според годишния доклад за 2017 г. на една от структурите, ангажирана основно
със защитата на националната сигурност ДАНС, се запазва високото ниво на терористичната заплаха в световен план, като в най-голяма степен тя продължава да е
свързана с активността на „Ислямска държава”. През 2017 г. не е получавана информация за подготовка или осъществяване на терористична дейност в България, за
подготвяно нападение срещу български граждани и интереси зад граница и за изграждане на терористични структури на наша територия. Независимо от това намиращите се у нас обекти на други държави и български граждани и обекти в чужбина
продължават да са сред възможните цели на евентуална терористична атака. При извършваните в чужбина терористични актове могат да бъдат засегнати животът и
здравето на български граждани. Съществува и риск от индивидуални действия на
саморадикализирали се под влияние на екстремистката пропаганда лица. 9
Опасността от тероризъм е свързана с разположението на страната ни в периферията на евроатлантическото пространство в близост до източници на напрежение
като Близкия изток, Кавказ, Средна Азия, където активно се прилагат терористични
7

Фондация Риск Монитор „Национална сигурност на България: Рискове до 2020-2025 година”
Нейкова, М, Проданова, И., Бургаски свободен университет, Юридически сборник ТОМ
XXIV 2017, Демографския проблем – Заплаха за националната сигурност.
9
Годишен доклад за дейността на ДАНС (2017 г.) София, 2018 г.
8
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методи на действие, а в регионален план – в политически нестабилен район с периодично проявяващи се етнически и/или религиозно мотивирани конфликти. Тези
обстоятелства определят наличието на постоянен риск от терористична активност.
Общата оценка за състоянието на средата за сигурност в България по линия на
тероризма, показва, че без да съществуват преки данни, заплахата от извършване на
терористичен акт срещу обекти в страната ни или използване на територията й за
терористична дейност срещу трети страни е реална. В специфичната национална среда тя намира конкретно измерение в:
- опити за изграждане на терористични клетки на наша територия, които биха
могли да изпълняват логистични задачи и пряко или косвено да участват в осъществяването на терористични действия срещу български и чуждестранни обекти в
България или на територията на трети страни. В тази връзка основен носител на заплахата е бежанският поток от регионите с повишена терористична активност;
- опасност от ангажиране на съществуващи у нас структури (в т.ч. криминални) с
доставка на оръжие, незаконен трафик на хора, схеми за финансиране на терористична дейност (напр. Трафик на наркотици) и други логистични задачи;
- извършване на терористичен акт от лица, попаднали под радикализиращото въздействие на различни източници, между които следва да бъде откроен Интернет.
Терористичната заплаха генерира рискове за националната сигурност, свързани
със значителни вредоносни последствия в материалната и нематериалната сфера:
- накърнява основни права и свободи на гражданите, и на първо място – правото
на живот. В общия случай терористичните актове са ориентирани към постигане на
максимален брой жертви. Това е предпоставка за възникване на чувство за несигурност и паника и води до цялостно подкопаване на държавността и демократичните
устои на обществото;
- застрашава устойчивото икономическо развитие и благосъстоянието на населението – осъществяването на терористичен акт често предизвиква значителни материални щети, включително разрушаване на инфраструктурни обекти, води до преки
икономически и финансови загуби. В дългосрочен план наличието на терористична
активност генерира негативи, породени от представата за страната като несигурно и
ненадеждно място за инвестиции и развиване на бизнес;
- има негативен ефект върху реализацията на националните приоритети на
България – свързването на страната ни с терористична активност би имало дълготраен негативен ефект върху конкретните усилия за утвърждаването ни като надежден и пълноценен партньор в европейската и евроатлантическата система за сигурност.10
Според експерти масовото навлизане на чужди граждани и лица без гражданство
(огромната част без документи) в отделните страни може да доведе след себе си редица социални проблеми и заплахи от демографски характер, разширяване на мащабите на сенчестата икономика, усложняване ситуацията на пазара на труда, засилване
на социалното напрежение и като следствие – усложняване на криминалната ситуация. Пресичайки границите между държавите, без да спазват установения правен ред,
незаконните мигранти /независимо от тяхната раса, народност, религия и етническа
принадлежност/ извършват деяния, криминализирани от почти всички държави в
10
Среда за сигурност – рискове и заплахи за националната сигурност за 2010 г.
Извлечение от Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност” за
състоянието на националната сигурност за 2010 г.
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света. Обаче имайки предвид връзката на незаконната миграция с организираната
престъпност, трябва да се отчита и друг аспект. Една от най-сериозните заплахи на
съвремието е установяването на международни връзки и контакти от страна на организираната престъпност, което придава на престъпните мрежи допълнителна гъвкавост, разширяване на територията на действие и възможност за контрол на цялостен
престъпен технологичен цикъл – например от операция по създаване на наркотици до
легализация на доходи, получени от тяхната продажба. Сред целенасочената дейност
на международните престъпни организации важно място заема търговията с хора, в
това число сексуалната експлоатация на жени и деца, както и незаконният внос на
мигранти.11
В заключение следва да се има предвид, че в България нивата на нелегална
миграция са в относително ниски стойности, като бежанската криза на този етап се
отразява преди всичко в политически и психологически план върху българското
общество, докато реалният натиск, включително икономически и социален, остава
относително нисък в сравнение с редица други европейски държави. Като външна
граница на ЕС, България е максимално заинтересована от възприемане на единен
общоевропейски подход и търсене на солидарно решение на проблема.12
Противодействието на незаконната миграция е един от основните приоритети на
българската политика в областта на управлението на миграционните процеси с фокус
върху необходимостта от разграничение между нерегулярните мигранти и лицата,
търсещи международна закрила и има за цел да гарантира националната и обществена сигурност, обществения ред и общественото здраве.
Република България провежда прозрачна, балансирана и хуманна политика на
връщане при отчитане индивидуалните нужди на лицата и реинтеграционната
ситуация в страната на произход. Политиката за връщане е важен елемент от управлението на миграционните процеси. Тя се основава на два принципни подхода: доброволно и принудително връщане, като приоритет се отдава на доброволното връщане. Политиката за връщане е важен инструмент за намаляване на незаконната миграция чрез изпращане на ясно послание до потенциалните мигранти, че съобразяването с разпоредбите на миграционното законодателство е единственият начин да се
ползват предимствата на имиграцията. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати само, когато политиката по връщане се съчетае с ефективна система за управление на границите и политиката на убежище, както и с подходящи механизми за законен прием и интеграция. В същото време въпросите за връщането и реинтеграцията
надхвърлят границите на миграционната политика, те съставляват ключов елемент от
външната политика и от развитието на сътрудничеството с държави на произход и
транзитни държави на международните миграционни потоци. Нормативната база ще
следва развитието на съответните общи политики на ЕС в областта на миграцията, по
въпросите на международната закрила и убежището и свързаните с тях въпроси на
интеграцията. Същевременно, тя ще се развива и в посока на гарантиране на мир,
ред, икономически растеж, стабилност и благоденствие на българското общество в
условията на променящия се свят. Миграцията е глобален феномен, който, чрез при11

Радулов, Н., „Националната сигурност и мигрантската вълна”. Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната. Сборник доклади от годишната научна конференция на
факултет „Национална сигурност и отбрана“ 19-20 май 2016 г., Военна академия „Георги
Стойков Раковски“ София 2017.
12
Кючуков, Л., Влияние на бежанската криза върху българското общество и българската политика: страхове, но не омраза, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България, Анализи.
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лагането на добре работещи механизми за управление на миграционните процеси,
може да окаже положително влияние за развитието на икономиката на ЕС, като
същевременно се прилагат механизми, регулиращи рисковете свързани със сигурността на територията на общото европейско пространство.13
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Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, 2015-2020.
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СТОЙНОСТИ НА НОМИНАЛНАТА ЗОНА И НА ЗОНАТА НА
НИВАТА ЗА СИГУРНОСТ
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CONCEPT FOR DETERMINING VALUES OF NOMINAL AND
SECURITY ZONES
Prof. Evgeni Manev Ph. D.
University of library studies and Information Technologies, Faculty of Information
Science, National Security Department, Sofia, Republic of Bulgaria
e.manev@unibit.bg
Резюме: Статията е следващия етап от развитието на „Общата теория за сигурността на организацията“. Някои от ключовите моменти от тази теория, като
напр. проблема за дефиниране на сигурността, основна роля и функции на сигурността в организацията и зоните (областите) и нивата (величини) на сигурността
са изследвани в предишни статии и вече са публикувани. Настоящата статия
разработва концепция за това как граничните стойности на зоните и нивата на
сигурност могат да бъдат дефинирани. По този начин ще продължи развитието на
„Общата теория за сигурността на организацията“.
Abstract: The article is next stage of „General security theory” development. Some of key
points of that theory such as a problem of definition of security, a main role and functions
of security at organization and zones (areas) and levels (magnitudes) of security were
researched in previous articles and have already been published. The current article
develops a concept about how boundaries of nominal functional zone and of security zone
have to be defined. In that way the theory of organizational security will be further
developed.
В статията „Зони и нива на сигурност – хипотези“1 са изведени четири хипотези,
свързани с характерните точки на зоните и нивата на сигурност при функциониране
на организацията2. За изследване и определяне на концептуалния подход за определяне на граничните точки на зоните и нивата на сигурност в организацията е целесъобразно и необходимо да се докажат някои от тези хипотези.
1

Манев, Е., Зони и нива на сигурност – хипотези, доклад изнесен НК с международно участие,
ВСУ, 2019 г.
2
В статията под понятието организация се разглежда изкуствена социална организация като
сложна социална система, която има динамика на собственото функциониране в динамична
вътрешна и външна среда.
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Хипотеза 1. Ако плановата точка на функциониране на организацията (държавата, нейния организационно-функционално-архитектурно-културен модел) е разчетена да бъде в равновесната си точка (т. 1N, Фиг.1), то тя ще функционира устойчиво
в рамките на номиналната зона (Фиг.1, диапазона между точките 2- и 2+).
При процесите на планиране на създаване на изкуствена организация за постигане на поставените организационни цели априорно приемаме, че планиращите органи
(или предприемачи) които ще създават новата организация отговарят на следните
постулати:
1. Имат необходимите теоретични знания и достатъчен практически опит по организационно строителство в специфичната област на функциониране на организацията3.

Фиг. 1. Зони и нива на сигурност
2. Спазени са всички известни теоретични закономерности и коректно са приложени в организационно-функционално-архитектурно-културния модел на организацията – Фиг. 2.
3. Приложени са поне основните закономерностите на теорията на сложните
социални системи в организационния модел.
4. Организационните цели са подбрани коректно спрямо обективните условия,
по-важи от които са: външната среда, в която организацията ще функционира; вътрешните условия на организационната среда включително и наличие на необходимия
квалифициран личен състав, който ще работи в организацията и др.
5. Познават се отлично и са приложени в организационния модел всички
специфични теоретични знания за спецификата на организацията.
3

Наричан за краткост по-нататък – организационен модел.
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Базирайки се на посочените по-горе постулати следва да се очаква, че планиращите организационния модел са приложили изискването точката (режима) на нормално функциониране да е в точката на равновесно положение на системата – т. N,
Фиг. 1. Това изискване произтича от закономерното свойство на системата да се стреми самостоятелно към равновесната си тока при отклонение от нея независимо по
какви причини става това. Следва да отбележим, че на практика тази точка може да
съвпада абсолютно точно с теоретично разчетената точка на функциониране, в която
системата на организационния модел се намира в равновесното си положение на
функциониране. Това е възможно най-добрия случай. На практика поради много
обективи причини тази идеална точка на функциониране на системата е недостижима
поради редица обективни обстоятелства, по-важни от които са:
 Недостатъчно теоретично знание на съвременния етап за определяне с абсолютна точност теоретичната точка на равновесно положение на сложната социална
система – модела на организацията в това число и държавата като такава.
 При положение, че има точни теоретични научни знания и базирани на тях
разчети, които да определят равновесната точка на функциониране, съществува невъзможност на дадения етап на планиране на организационния модел да се постигнат
тези разчетни теоретични стойности за функциониране на организацията в равновесната точка на практика поради различни обективни причини които могат да се обединят поне в две основни групи: несъвършенство в технологичното оборудване и техническите производствени системи или недостатъчна квалификация на организационния персонал както на производствено така и на управленско ниво.
От посочените по-горе изводи следва, че равновесната точка на функциониране
на организационния модел може да съвпада с теоретичната или да има известна разлика от нея. Приемаме и в двата случая тази точка за точка, в която системата функционира в равновесно състояние. Този подход на планиране на организацията съответства на изискванията на научния подход защото удовлетворява изискванията на
закона на системите за работа в равновесно положение.
Посочените по-горе обстоятелства неизбежно водят до приемане на точка на
функциониране на организационния модел, която да е възможно най-близо до съществуващата теоретична равновесна точка на функциониране на модела, която точка ще обозначим с N – точка на равновесното функциониране на системата. На практика и на теория постоянното поддържане на работния режим на организацията в
тази точка е невъзможно поради динамиката на вършените и външните условия на
средата. Следователно точката на теоретичното равновесно функциониране на организационния модел се характеризира със следните особености:
 Тя съвпада или е възможно най-близо до оптималната точка на функциониране на организацията.
 В тази точка организацията функционира с най-висока степен на ефективност.
 В тази точка нивото на сигурност на организацията е възможно най-високо.
Въпросът за определяне на граничните стойности на отклоненията от стойността
N в рамките на които организацията функционира с необходимата ефективност,
удовлетворяваща необходимото ниво на сигурност е от важно теоретично и практическо значение. В този контекст използваме хипотезата, че ефективността на работа на
организацията и нейното ниво на сигурност са в права пропорционална зависимост4.
4

Манев, Е., Зони и нива на сигурност – хипотези, Сборник с доклади от Международен пътуващ семинар на УниБИТ на тема: „Съвременни измерения на европейското образователно
пространство“, Българо-австрийски културни общувания, Виена, Австрия, 26-31 май 2019,
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 Очевидно за да функционира една система в оптималната си точката с найвисока ефективност се изискват максимални усилия и ресурси, максимално натоварване на технологичните и човешки ресурси. Този режим на работа не може да се използва като постоянен режим. Следователно, трябва да се определи друга точка на
функциониране на системата, която да позволява продължителен и непрекъснат постоянен режим на функциониране на системата. Този режим не дава максимално възможните резултати от функционирането и затова неговото определяне е от жизнена
важност за организацията. Той трябва да отговаря на много изисквания по-важните
от които са:
 Да осигурява необходимото ниво на сигурност на организацията.
 Да осигурява постоянен непрекъснат режим на работа на организацията с
приемливо напрежение на процесите в нея.
 Да осигурява приемливо най-високо ниво на ефективност.
 Да осигурява постигане на изискванията на собствениците на процесите относно количеството и качеството на произвежданата продукция в организацията.
 Да осигурява задоволяване на очакванията на работещите в организацията.
 Да осигурява необходимата конкурентоспособност на организацията.
Постигането на тези основни изисквания е трудна задача за планиращите организационния модел. Затова прилагането на научния подход – теоретичните модели и
закономерности е задължителен, а там където това е невъзможно следва да се използват емпиричните знания от практиката на членовете на планиращия орган или на
специалисти-консултанти в отделните направления.
Така определената точка на функциониране определяме като номинална точка на
функциониране. На концептуално ниво за практически цели на организационното
строителство можем да използваме известни практики прилагани в много технологични системи. Основание за това е че системите – социални и природни (несоциални) се подчиняват на едни и същи обективни закономерности.
За целта съпоставяме максималния режим на работа (функциониране) на технологичните системи с максималния режима на работа на социалните системи (организациите). При този режим има максимално напрежение на работните процеси и системи, максимална производителност и максимална ефективност. Но този режим има
ограничение в непрекъснатата продължителност на работа превишаването на което
води до повреди в системата. За недопускане на такъв случай се въвежда ограничение във времето на работа на системата в този режим. Поради това за организационните цели трябва да се въвежда разчетен период от време за което организацията може да функционира с максимално възможното напрежение с цел не допускане негативни процеси в нея, които могат да доведат до необратимо вредни последствия.
Въвеждането на ограниченията зависи от много фактори, като по-важните от тях са:
 Спецификата на организационната функция (функции). Колкото тези функции са по-сложни, ресурсоемки, трудоемки и с по висока степен на рискове в работните процеси толкова по-кратък следва да е периода на работа в този максимален режим.
 Спецификата на динамиката на външната организационна среда. Известно е,
че социалните организации са отворени системи, които си осигуряват необходимите
ресурси за функциониране от нея. Следователно тези възможности ще имат важно
значение за лимитиране на времето за функциониране с максимално напрежение на
организацията.
 Спецификата на професионалната квалификация и мотивация на личния
състав на организацията имат важно значение за определяне продължителността на
непрекъснатост на функциониране на организацията с максимално натоварване.
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Разчетите на максимално допустимото напрежение на функционалните процеси в
организацията е основа за по-нататъшните разчети на другите режими на работа а от
там и на обхвата на зоните и нивата на сигурност в нея.
Определянето на непрекъснат режим на функциониране на организацията изисква да се определят, на концептуално ниво много важни параметри на функционално
напрежение на ресурсите, включително и човешките.

Национална
цел/и
СИСТЕМЕН
ПОДХОД

Национален
интерес/и

МИСИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛТУРЕН
ПОДХОД

ВИЗИЯ
ФУНКЦИОНАЛЕН
ПОДХОД

Национален
идеал

СТРАТЕГИЯ
ФУНКЦИИ
ЗАДАЧИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ПОДХОД
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ПОДХОД

ОРГАНИЗАЦИОННА АРХИТЕКТУРА
ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТРИЕСТИКИ

Фиг. 2. Организационно-функционално-архитектурно-културния модел
на организацията
Тук отново можем да почерпим емпиричен опит от технологичните системи.
Продължителния режим на работа та повечето такива системи е около деветдесет и
четири процента от максималния режим на работа, който се пием за сто процентово
натоварване на системата. Този режим се нарича номинален режим на работа. Следователно удачно е да се приеме, че номиналния режим на работа на организацията
трябва да бъде при функционално напрежение на организацията като цяло около
стойност равна на деветдесет и четири процента от максималното напрежение на
функциониране на системата. Този режим е удачно да се нарича номинален режим на
функциониране. Той се характеризира със следните по-важни особености:
 Осигурява голяма продължителност на функциониране на организацията,
практически без ограничения във времето на нейното съществуване.
 Осигурява необходимата за собствениците на организационните процеси
удовлетвореност от количеството и качеството на произведената продукция.
 Осигурява възможното достатъчно и най-високо ниво на сигурност на организацията, което тя може да си позволи.
 Осигурява необходимото най-високо ниво на удовлетвореност на участниците в работните процеси от гледна точка на трудовото напрежение и продължителност
на служебните ангажименти.
 Гарантира баланс на интересите на акционерите на организацията и служителите в нея.
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На следващо концептуално ниво следва да се определи абсолютната стойност на
допустимите отклонения от номиналната стойност на функциониране на организацията. за целта отново ще интерпретираме принципи от емпиричен опит в технологичните системи. Според спецификата на системите, абсолютните стойности на допустимите отклонения от абсолютната номинална стойност на дадения параметър
може да е различна. Тази стойност обикновено се измерва в проценти от номиналната стойност. В нашия случай можем да я означим с dN, което отклонение може да е в
посока на превишаване на стойността на номинала – 1N или обратно – намаляване на
стойността на номинала. По този начин се получава диапазона в който може да варира номиналната стойност. За допустимите абсолютни стойности на отклоненията от
номиналната стойност могат да се изведат много изисквания, които зависят от спецификата на конкретната система, като по-важните от тях са:
 dN е абсолютната допустима максимална стойност, която може да приема
промяната на номиналната стойност 1N на системата.
 dN може да е симетрична величина на нарастване (+dN) или намаляване на
номиналната стойност (-dN).
 В зависимост от спецификата на алгоритмите на работа на системата, допустимите стойности на отклонение на абсолютната стойност на номинала (+dN) и (-dN)
могат както да имат еднаква абсолютна стойност, така и различна.
 Диапазона на стойностите, в който може да се вмества стойността на номинала 1N, заключен между граничните стойности (1N – dN) и (1N + dN) формира номиналната работна зона – стойностите, които може да приема номиналния параметър
на системата.
В обхвата на номиналната зона, стойностите на номиналния параметър на 1N
трябва да осигуряват много изисквания към работата на системата, които силно зависят от нейната специфика и корелационните и взаимоотношения с другите системни
единици. По-важните изисквания са:
 Количеството и качеството на произведения продукт от системата трябва да
осигурява изискванията (стандартите) на както на акционерите така и на собствениците на процесите в организацията при промяната на номиналната стойност в целия
обхват на номиналната зона.
 При отклонение на текущата номинална стойност на номинала 1N ще се променя ефективността на функциониране на системата в посока на понижение спрямо
функционирането й в номиналната точка 1N.
 Ефективността на функциониране на системата ще е по-ниска ще по-ниска в
граничните стойности, т.е. в т. (1N – dN) и (1N + dN).
 Ефективността на функциониране на системата в крайните гранични точки
на номиналната зона – (1N – dN) и (1N + dN) може да е еднаква, но може и да е различна. Това зависи от много фактори, по-важни от които са: алгоритъма за работа на
системата; дали допуски на отклонение от номинала е симетричен но с различен знак
или не е симетричен, като е също с различен знак. Т.е. диапазона на номиналната
зона може да се определя от крайни точки (1N – dN) и (1N + bN), когато допуските в
положителната и отрицателна посоки на промяна на номиналната стойност имат различни абсолютни стойности.
 Количеството и качеството на произведения продукт от системата в крайните
гранични точки на номиналната зона – т. (-2) и т. (+2), Фиг. 1 е с по-ниски стойности
и качество спрямо това в т. 1N, но то трябва задължително да удовлетворява минималните изисквания на акционерите на организацията и собствениците на процесите
136

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

в нея. Именно тези изисквания имат определящата роля за крайните (граничните),
приемливи стойности на номиналната зона.
Посочените по-горе основни концептуални изисквания за диапазона на номиналната зона, в която трябва да се разполага номиналната стойност определят и диапазона на номиналните стойности на нивата на сигурността. Това е така поради следните основни изисквания:
 При определяне на граничните стойности на номиналната зона планиращия
орган трябва задължително да се съобразява с ефективността на работа на системата
в тези точки. От друга страна ефективността на работа в тези точки е право пропорционално свързана с новото на нейната сигурност. Следователно сигурността на системата е по-ниска в граничните стойности на номиналната зона, което трябва да се
отчита също.
 При планирането на организационния модел освен посочените горе изисквания за количеството и качеството на произвеждания продукт в граничните точки на
номиналната зона трябва да отчита и нивото на сигурност на организацията. Ако разчетите показват, че граничната стойност на номиналната зона не осигуряват необходимото ниво на сигурност предявено от акционерите на организацията и собствениците на процесите в нея, то диапазона на номиналната зона следва да се стесни в посока към номиналната стойност, т. 1N. до тогава докато се осигури необходимото
ниво на сигурност на организацията.
 При планирането на организационния модел трябва да се търси и намира баланса между изискванията за количеството и качеството на произвеждания продукт и
сигурността на организацията предявени от акционерите в организацията и собствениците на процесите в нея.
От посочените по-горе анализи и направените изводи могат да се изведат по-важните характеристики на функциониране на организацията в номиналната зона, както
следва:
 В рамките на номиналната зона организацията функционира в устойчиви режими.
 Количеството и качеството на произведения продукт удовлетворява стандартите на акционерите и собствениците на процесите в организацията.
 Организацията се намира в обхвата на номиналната зона на сигурност.
 Организацията функционира достатъчно ефективно.
 Номиналната точка на функциониране на организацията практически съвпада или е максимално близо до равновесната точка на функциониране на модела на
системата на организацията разглеждана като сложна система.
 В рамките на номиналната зона на функциониране на организационната система се изпълнява естествения закон на системите за самостоятелно завръщане в равновесната точка на функциониране на системата, т.е. в т. 1N, Фиг. 1 при отклонения
от нея в рамките на зоната по каквато и да е причина.
Дотук бяха разгледани основни изисквания за дефиниране на най-важните характеристики на номиналната зона за функциониране на организационния модел както и
концептуални положения за дефиниране на граничните стойности на самата зона. От
което може да се направи извода, че това са важни теоретични обобщения и изводи,
които са свързани с организационното планиране и строителство.
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Освен това, планираната по този концептуален модел изкуствена организация ще
работи в съответствие с обективните естествени закони на системите, което означава,
че тя ще е толкова по-ефективна колкото по-добре са създадени теориите за конкретния организационен модел и колкото технологичните възможности имат по-високи
възможности за доближаване на практическите им способности до теоретическите
изисквания.
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РИСКЪТ ОТ РАДИКАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА
НА ИНТЕНЗИВНА ИМИГРАЦИЯ
Докторант Борислав Антонов
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

THE RISK OF RADICALIZATION
IN THE CONTEXT OF INTENSIVE IMMIGRATION
PhD student Borislav Antonov
Institute of the Study of Societies and Knowledge at BAS
Abstract: The report analyzes the preconditions for radicalization of the Bulgarian society
in the context of intensive entry of immigrants, the majority of whom are Muslims, coming
from areas with combat activities. The main causes and motives of terrorist actions, drawn
from Islamic dogmatics, are discussed. Finally, the report outlines state policies to
minimize radicalization and its accompanying phenomena - Islamophobia and Europhobia.
Key words: radicalization, terrorist activity, state policies to minimize radicalization
Ситуацията в Близкия Изток, Централна Азия и Африка продължава да генерира
рискове от повишаване на миграционния натиск, коeто влияе негативно върху сигурността на държавите в Европа, в т.ч. Република България. Географското положение
на нашата страна предопределя постоянен поток от нелегални мигранти към границите ни. Нелегалната миграция поражда множество рискове за националната ни сигурност в икономически, здравен, социален и политически план, включително и възможност за проникване на тероризъм на наша територия. Има достатъчно основания
да се заключи, че мигрантите, идващи от районите на Близкия и Среден изток и в помалка степен от Северна Африка, се явяват потенциални, а понякога и преки носители на терористична заплаха, тъй като те идват от райони с интензивни военни и терористични действия, където властва идеология, която отрича християнските ценности
и се бори за налагане на шериата в обществото; съществува вероятност сред идващите да има носители на боен опит или отделни групи да са заразени с бактерии, като
така се реализира хипотезата за т. нар. биологичен тероризъм; чрез прехвърлящите се
е възможно да се прилага и тактиката на т. нар. „спящи клетки“, като терористите в
тях да се свържат с лица от Балканите за извършване на терористични атаки.
Рискът от преминаващи през страната чуждестранни бойци, инфилтрирани в миграционните потоци, създава предпоставки не само пряко за внос на тероризъм, но и
за формиране на терористични и логистични клетки на наша територия, както и за радикализиране на групи и лица, особено вече маргинализирани. Не без основание при
проведено в края на 2017 г. национално представително проучване 84,4% от интервюираните подкрепят твърдението, че имигрантите носят заплаха от тероризъм [1].
Още повече, в съвременната история на България съществуват примери за терористични актове, мотивирани от чуждо, националистическо самосъзнание. Своеобразен
пик в това отношение се наблюдава в периода, непосредствено преди и по време на
т.нар. Възродителен процес.
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В литературата, а и в социалната реалност, тероризмът е свързан с радикализма и
радикализацията. Самият термин „радикализация“ е относително нов – на практика
той започва да се употребява масово след атентатите от 11 септември 2001 г., като се
изтъква, че „концепцията за радикализацията дава повече аналитични възможности,
отколкото тази за „най-дълбоките корени на тероризма“, поради това че концентрацията върху „обстоятелствата“, т.е. социалната среда и контекст, в крайна сметка може да доведе до оневиняване на всеки терорист, ако той бъде разгледан като жертва
на същите тези обстоятелства – дискриминация, недостатъчна интеграция, бедност,
непълно или проблемна семейство, лични загуби и т.н.“[2]. „Радикализация“ се използва в два смисъла. В първия случай се акцентира на екстремистките убеждения и
често се среща в литературата като „когнитивна радикализация“, а във втория фокусът е върху екстремисткото поведение – „поведенческа радикализация“. Съществуват
два основни подхода към радикализацията: англосанксонски и европейски. Англосанксонският почива на поведенческата радикализация, разбирана като тероризъм и
насилие. Т.е. изповядването на идеи не следва да се преследва от закона. Европейският подход се стреми да се противопостави и на когнитивната, и на поведенческата
радикализация, но обръща по-голямо внимание на първата. За европейците радикализмът надхвърля нарушаването на закона и упражняването на насилие - те смятат,
че той има политическо значение. В основата стои разбирането, че екстремистките
идеи може да доведат до разделяне на обществата, създавайки страх, недоверие и нежелание за сътрудничество.
Дронзина и Райчев определят радикализацията като процес на поддържане или
въвличане в дейности, свързани с нарушаване на важни социални норми, който според някои е базиран на стремежа към персонална значимост. Този модел на радикализация има три компонента:
- мотивационен – стремеж към персонална значимост, който определя индивидуалната цел;
- идеологически, който допълнително идентифицира насилието като легитимно
средство
- социален – процес на създаване на мрежи и групова динамика, чрез която индивидът започва да споделя идеологията и да я прилага.
Въпреки различните интерпретации на понятието радикализация, в това число и
от различни науки, съществува консенсус по най-общите аспекти, а именно, че радикализацията е постепенен процес, който включва социализация в духа на система от
екстремистки убеждения, която на свой ред поставя основите за насилие, въпреки че
това не е неизбежно.
Приема се, че съществуват пет фактора, които правят възможен процеса на радикализация: недоволства, мрежи, идеологии, създаващи възможности (за радикализация) среда и подкрепящи структури. Недоволствата може да се отнасят до икономическа маргинализация и културно отчуждение, чувство за виктимизация и фрустрация, недоволство от външната политика на държавата или пък имат личен характер –
загуби, търсене на нови възможности. Мрежите са вече съществуващи приятелски и
роднински връзки между обикновени хора и носители на радикални идеи, които водят до разпространението на последните. Идеологиите са водещите наративи за света
и мястото на човека в него; те съставят рамката на личното и колективно недоволство
и го превръщат в политическа критика на статуквото. Те демонизират неприятеля и
оправдават насилието срещу него. Средата и структурите са елементите на реалната
или виртуалната среда, които предоставят физическа и идеологическа помощ на процеса на радикализация.[2]
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Мюсюлманските анклави като инкубатори за тероризъм
По данни на европейските служби за борба с тероризма, около 1-2% от европейските мюсюлмани (т.е. между 300 и 550 хиляди души) са въвлечени в едни или друг
вид екстремистка дейност. Колко от тях обаче практически подкрепят тероризма, остава неясно. И нещата опират не до това, че условията в Европа я правят удобна база
за терористите, а че проблемите, с които се сблъскват европейските мюсюлмани, правят някои от тях податливи на ислямската пропаганда и склонни да се присъединят
към терористичните мрежи.Извършителите на атентатите от Мадрид (2004 г.),
Лондон (2005 г.) и Париж (2015г.) не просто използваха Европа като своя база. Почти
всички те бяха араби, чиито мироглед е претърпял радикална промяна именно във
връзка с живота им на този континент. Очевидно има нещо в европейската среда,
което съдейства за ориентацията на някои европейски мюсюлмани към тероризма.
Според западноевропейски експерти, само малка част от европейските терористи-ислямисти са се проявявали като фанатици и в родината си, т.е. преди да се преселят в
Европа. Дахер Дахер – заместник председател на организацията на сирийците в
България, твърди че „Терористичните актове през последните години са извършени в
95% от случаите от уахабити и салафити.” По-нататък той обяснява, че салафитскоуахабитската идеология замества идентичността на много хора, основно на напусналите родните си места. Тази идеология е опасна, рискова. В Европа е налице тенденция за нарастване броя на мюсюлманаското население, което може да бъде изолирано
и гетоизирано, поради което тези хора могат да приемат идеологията на уахабитосалафизма. Тя е реваншистка идеология. Тунис, Либия, Египет са попаднали под нейно влияние. В Сирия населението е светски ориентирано и като цяло не е попаднало
под влиянието на радикалния ислям.[3]
Досега основната част от терористите се набират сред многобройните млади хора
(част от тях принадлежат към средната класа), преживели своеобразен културен шок
от досега си с Европа и превърнали се в радикализирани, „преродени“ ислямисти.
Неприемани като интегрална част от европейското общество и, в същото време, импулсирани от неговия секуларизъм и материализъм, някои европейски мюсюлмани
(особено ако преживяват и лична вътрешна криза) намират толкова нужната им солидарност, разбиране и перспектива в радикалните ислямски групировки, активно търсещи именно подобни хора. Малцина обаче са онези радикални мюсюлмани в Европа, които решават, че трябва да се върнат в родината на бащите си и там да се сражават в името на Аллах. Те по-често предпочитат да се присъединят към джихада на някои мюсюлмански страни, или пък да разпалят пламъка на „свещената война“ на територията на Запада. Терористичните ядра по правило обединяват недоволни, получили образованието си в Европа лумпен-пролетарии (включително криминално проявени), принадлежащи към една и съща маргинална култура. На практика те нямат
нищо общо с историческата борба на ислямистите в Близкия изток срещу местните
режими, нито пък със специфичното за жителите на Саудитска Арабия или Йемен
традиционно религиозно образование. Сред водещите мотивите за радикализация на
мигрантите са отбелязани: стремеж към обществен идеал, стремеж към героизъм, готовност за аскетизъм и жажда за романтика. Един от силните мотиви е свързан с възприятието, че мюсюлманският свят е несправедливо репресиран от Запада, като се
сочи например положението на палестинците в окупираните територии.
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Развиване на ислямофобия и еврофобия
Въпреки че публично подкрепят интеграцията, много европейци и европейски
мюсюлмани всъщност са убедени, че ценностите им не само са несъвместими с европейските, но и че ценностите на другите директно застрашават тяхната собствена
идентичност. Въпреки че немалко европейски мюсюлмани са склонни да приемат една по-мека форма на интеграция, преобладаващото мнозинство от мюсюлманите във
Великобритания, Франция и Германия твърдо отхвърлят асимилацията, предпочитайки да бъдат част от Европа, но в същото време да съхранят ислямската си идентичност. Показателно е освен това, че този стремеж към диференциране и отчуждаване
от европейската общност е по-силно изразен именно сред младото поколение мюсюлмани в Европа.
Темпът, с който расте мюсюлманското население в Европа очевидно надхвърля
способността на европейските правителства да очертаят необходимите „линии на толерантност“ достатъчно рационално и убедително. Истината е, че европейците виждат в мюсюлманите директно предизвикателство за своята колективна идентичност,
традиционни ценности и обществен модел, илюстрация за което, впрочем, бяха и
ожесточените спорове около носенето на забрадки, правото на мюсюлманите да получават само храна, разрешена им от религията (т. нар. „халал“), около изграждането
на джамии, изучаването на исляма в училищата, или мюсюлманските погребални ритуали. Днес все повече хора в Европа – политици, анализатори и обикновени граждани, са изправени пред различните измерения на „ислямското предизвикателство“.
Фактът, че европейските правителства (а и обществото) продължават да приемат
мюсюлманите като неделимо цяло, само усилва тенденцията сред редовите европейци да виждат в мюсюлманското присъствие на континента потенциална заплаха,
която в редица отношения се трансформира и в съвсем реална. Впрочем, европейците
дори са й измислили име – ислямофобия. Тази заплаха касае и сигурността (тероризма), и икономиката (заетостта), но се възприема като насочена най-вече срещу европейската идентичност, т.е. като „културна заплаха“ срещу европейския начин на живот и ценностна система. От друга страна, тази тенденция (европейските мюсюлмани
да се разглеждат като монолитна общност), само укрепва още повече верността на
последните към универсалната ислямска общност – умма-та, поставяйки я над верността към съответната държава и нация, изостря противопоставянето по линията
„ние - те“, значително допринася за упоритата съпротива на мюсюлманите срещу
асимилирането им в западните общества (т.е. пълното изчезване на свързаните с
идентичността индикатори за съществуващите различия), както и за стремежа им към
интеграция (т.е. за съхраняване на собствената идентичност), а в редица случаи и към
рекомунализация (която изключва интеграцията в европейското общество).
Но въпреки че европейците – мюсюлмани и немюсюлмани, са разделени по въпроса как следва да се реагира на това ново ислямско предизвикателство, динамиката
на ситуацията изисква и едните, и другите, самостоятелно или съвместно, да постигнат някакъв устойчив и дълготраен консенсус за да се избегне спиралата на бъдещите
сблъсъци. Всяка от страните ще трябва да се промени и да доближи позициите си до
тези на другата. Европейските мюсюлмани ще трябва да приемат нормите, обичаите
и културите на приютилите ги страни и да се откажат от идеята да създадат паралелни ислямски общества в тях, докато европейците ще трябва да преодолеят онова, което им пречи да приемат различността и да се съгласят с интеграцията (а не с тоталното асимилиране) на мюсюлманите като най-добро решение на проблема.
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Политики за минимизиране на рисковете от радикализиране на мюсюлманите и извършване на тази база на терористична дейност
Регулярният преглед на публикации по темата не дава много примери за оптимизъм и по-скоро ни казват, че Европа се превръща в опасно и несигурно място за живеене. Ако останем на това ниво (медийно) няма да бъдем коректни, предвид че то се
стреми да отразява съществуващи обществени нагласи и се осланя на емоции като
страх и ужас. Отчитайки че корекциите във водените от държавите и от ЕС политики
се извършват сравнително бавно, освен по причина темп на вземани управленски решения, но и поради наличие на инерционен момент при получаване на резултати от
тях, ще диференцираме нашия интерес по следните параметри:
Политика и мерки на ниво ЕС:
Водещ на това ниво се явява Регламент на ЕС, № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета: за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент № 604/2013 за установяване
на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, компетентна за разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на
сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите-членки и
Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС/
№ 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието). В аргументацията за изработване на Регламента се казва – Дактилоскопичните отпечатъци представляват важна част от установяването на самоличността на тези
лица (бел. моя – подали молба за международна закрила, и на лицата, които са задържани за неправомерно преминаване на външните граници на Съюза). Необходимо е
създаване на система за сравняване на данните за дактилоскопични отпечатъци.
Евродак се състои от централна система, която управлява централната информационна база данни за дактилоскопични отпечатъци, както и от електронни средства за
предаване на информация между държавите-членки и централната система (комуникационна структура). В борбата срещу тероризма и други тежки престъпления за правоприлагащите органи е от първостепенно значение да имат възможно най-пълната и
актуална информация, за да изпълняват възложените им задачи.
Още на етап аргументация за създаване на системата Евродак се посочва, че при
нейното функциониране са налице предпоставки за нарушаване и намеса в упражняването на основното право на зачитане на личния живот на лицата, чиито лични данни се обработват. В тази връзка се препоръчва стриктно спазване на законите и даване възможност на заинтересуваните страни да имат възможност да защитят правата
си.
Политики на национално ниво
Според експерта Гърдев [3], понастоящем много държави, между които посочва
Франция, Германия, Русия, са взели мерки спрямо лица, участвали в бойни действия,
като са криминализира деянието в своето законодателство. Следвайки европейските
тенденции, България прие конкретни нормативни актове по темата. Става въпрос за
Закон за противодействие на тероризма (м. декември 2016 г.) и Закон за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (март 2018 г.). Посоченото
очертава линията на промени в строго специалните закони, но има и друга траекто143
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рия за намеса при урегулиране обществените отношения в сферата на религията, конкретно с ислямската религия и съответната общност с държавата и други обществени
сфери.
Своеобразен прецедент представлява приетия през 2015 г. Закон за ислямската
религиозна общност в Австрия. Специфично е, че първият проект е внесен от министерство на изкуството и културата, като впоследствие към работата се включват и
специализираните ведомства. От текстовете на закона следва да се акцентира на два
момента. Първият – обучението по ислямска теология. Описвайки, че до момента
имамите в Австрия са с различно неунифицирано ниво на квалификация и опит, което не е съобразено с действителността в страната, се предписва практикуващите имами да са завършили образованието си в Австрия. По тази причина във Виенския университет ще бъде открита за пръв път специалността „Ислямска теология“. Вторият е
поставянето на забрана за финансиране на ислямските общности от чужбина. Тук се
акцентира на регулярното предоставяне на средства от чужбина, което се тълкува
като поставяне под зависимост на местните мюсюлмани. Потвърждава се досегашната практика за плащане на заплатите на имамите от страна на държавата. Относно
текстове, които очевидно поставят ислямското вероизповедание в неравностойно положение спрямо католическата църква, правителството е обяснило, че що се отнася
до финансирането, това се дължи на режима на компенсации, които държавата изплаща за конфискувани имоти на църквата, в периода на нацизма. От разпоредбите на
австрийския закон проличава стремеж за обособяване на мюсюлманско гражданско
общество, което да се еманципира от външни влияния.
В известен смисъл вдъхновено от австрийския опит, 44-то ОНС, през м. декември
2018 г., прие съществени поправки в Закона за вероизповеданията, насочени към нормативно ограничаване на външните влияния върху българските мюсюлмани, главно
чрез недопускане на чуждо финансиране. За ефекта от въведените промени можем да
съдим от направено проучване от интернет сайта http://www.kardjali.bgvesti.net [4]. В
заглавие „Половината кърджалийци одобряват осигуряването на заплати за свещенослужители от държавата“ от 22.02.2019 г. се разкрива наличие на локален проблем,
свързан със спирането на финансовата подкрепа от турския Дианет (Дирекция по вероизповеданията, с ранг на министерство) за мюсюлманското изповедание у нас и
породено напрежение сред имамите. Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи заявява
„…. най-добрият вариант е българската страна да поеме заплащането на духовниците. Те извършват една много полезна дейност за държавата, като косвено пазят и
националната сигурност. Те са тези, които не допускат радикално мислещи елементи
да влизат в джамиите, да влизат в редиците на мюсюлманите и да се опитват да ги
настройват срещу държавата“.
*
Извън контекста на 80-те години на ХХ век, в България не може да се говори за
непримиримост между отделните етнически и верски общности, дори напротив – има
примери в исторически аспект на взаимодействие по общи каузи. Наред с това трите
най-разпространени религии (източното православие, исляма и юдаизма) нямат доминиращо влияние над населението на страната – т.е. няма радикално настроени български граждани, което прави малко вероятно възникването на местна почва на групи
с етноцентристки или религиозни цели. Това обаче не изключва възможността от
включване на български граждани в терористични групи, създадени извън страната
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(или създадени в страната от чужденци), както и възникване на такива групи у нас на
базата на нетрадиционни вероизповедания (секти). Ето защо е нужно провеждането
на адекватни секторни политики, фокусирани особено върху маргинални или с риск
да станат такива групи; политики, които да способстват за поддържане и увеличаване
на интегритета на българското общество.
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СИСТЕМАТА НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ.
ТЕНДЕНЦИИ
д-р Емил Иванов Люцканов вицеадмирал (оз), почетен професор
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

THE PROCESSES OF MASS MIGRATION, AS A FACTOR IN THE
SYSTEM OF EURO-ATLANTIC SECURITY. TRENDS
Dr. Emil Ivanov Lyutskanov, Vice Admiral (Ret. Navy), Professor H.C
University of Library Studies and Information Technology
Анотация: Евроатлантическата система за сигурност е от висш порядък с ядро
формирано от националните държави със своите етно-религиозни, културно-исторически ценности, интереси и цивилизационно разбиране. Едновременно с това тя
неотменно носи в себе си стратегическите вектори на създателите си в лицето на
САЩ и западноевропейските държави. В този контекст, активизацията на миграционните процеси могат да се дефинират като фактор, предизвикващ необходимост от осмисляне и усъвършенстване на системата за сигурност.
Ключови думи: система, етно-религиозни, национални, стратегически, миграция.
Abstract: The Euro-Atlantic security system is a high level of system with a core formed by
national states with their ethno-religious, cultural and historical values, interests and
civilization understanding. At the same time, it always carries in itself the strategic vectors
of its creators in the face of the United States and West European countries. In this context,
the activation of migration processes can be defined as a factor triggering the need for
rationalizing and improving the security system.
Keywords: system, ethno-religious, national, strategic, migration.
Изследвайки състоянието и предизвикателствата в съвременния глобализиран
свят трудно можем да намерим единни и удовлетворяващи всички страни достижения и очаквания. Причините за това могат да бъдат формулирани различно, в зависимост от аспекта който разглеждаме. Доколкото глобализационните процеси са фокусирани и най-осезаеми чрез интернационализацията на националните икономики, в
процеса на изследванията и в публичните анализи основно внимание се отделя на
икономическите показатели. Определено бихме могли да приемем този факт защото
той е израз на общото състояние на обществото в дадена държава или регион, но
едновременно с това е необходимо да бъде разкрита структурата от функционирането на която икономиката или икономическите показатели са естествен резултат.
Темата за масовата миграция е имала и продължава да оказва своето влияние на
състоянието и развитието на процесите не само в национален мащаб (отделни държави), но в регионален и глобален мащаб. Началото на XXI век се характеризира със
социални и технологични изменения, които активно влияят върху хората и налагат
ускорената им адаптация. В този контекст държавите от Европейския континент са
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подложени на многофакторни влияния, които във висока степен дефинират необходимостта от търсене на механизми и инструменти за поддържане на приемлива за
обществото динамика на социално-обществените и цивилизационни промени. Без да
се навлиза в историческите дебри на взаимоотношенията на Европейските държави
можем да определим края на втората световна война като изходен пункт за нашите
разсъждения по отношение на масовата миграция.
Евроатлантическата система за сигурност е от висш порядък, чийто елементи могат да бъдат определени в няколко групи. Основната от тях е ядро на системата, формирано от националните държави със своите етно-религиозни, културно исторически
ценности, интереси и цивилизационно разбиране (достигнато ниво). Втората група
елементи са естествен резултат от първата като разбиране за изграждане на националната сигурност в контекста на нейната системност – подсистеми вътрешна сигурност с акцент на обществения ред и външна сигурност с акцент отбрана. Доколкото
същността на понятието евроатлантическа сигурност се формира и налага в периода
на студената война то на сегашния етап можем да кажем, че то естествено се развива
в съответствие с променящата се стратегическата среда на еднополярния и формиращия се двуполярен мрежов свят. В своето развитие, евроатлантическата сигурност
неотменно носи в себе си стратегическите вектори на политиката на своите създатели
в лицето на САЩ и западноевропейските държави. От една страна за САЩ това е
поддържане на трайно влияние чрез либерализиране на икономиките в процеса на
глобализацията и интегриране на военното присъствие в националните отбранителни
системи на европейските държави. Икономическата съставляваща се явява като
естествено продължение на плана „Маршал“. По своята същност този план „институциализира и легитимира концепцията на САЩ на програмите за чуждестранна помощ като неотменна част от външната политика на САЩ“ [3]. Според Томас КлайнБрокхов, директор на Европейски програми в статията му „Вместо война“ чрез този
акт се полагат основите на „процесите на институционална интеграция в Европа…
Той бе основан на разбирането, че политическите съюзи продължават само ако партньорите очакват сътрудничеството да носи дългосрочни икономически предимства“
[3]. Обобщението в статията е че „тайната на глобалното господство за властта и интересите на САЩ никога не са били отричани, но с по-малка видимост и в координация с другите е по-евтино да се задържи“, ясно потвърждава твърдението ни по-горе.
От друга страна, икономическото възстановяване на Европа, особено след края на
студената война създава тенденция за евроцентристко движение, проявяващо се в
стремеж към самостоятелна икономическа и военна съставляваща за поддържане и
развитие на сигурността. Като една от кулминациите в тези процеси бихме могли да
посочим Договорът от Аахен за „германо-френско сътрудничество и интеграция“[1],
подписан от Канцлера Ангела Меркел и Президента Еммануел Макрон за задълбочаване на германо-френското приятелство. При това този договор се приема като „продължение на Елисейския договор от 1963 г. (Германо-Френски договор) определян
като стълб на германо-френското приятелство“. В договора се определя признаването
на „единен международен ред, основаващ се на правила и създаден на основата на
мултилатерализма (система за международна търговия с балансирани искания и
авоари на партньорите), в центъра на който са ООН“. В подкрепа на изразеното погоре съждение, в областта на отбраната, в гл.2 на договора „Мир сигурност и развитие“ чл. 3 се посочва че „Двете държави задълбочават своето сътрудничество по
въпросите на външната политика, на отбраната, на външната и вътрешна сигурност и
на развитието и ще действат същевременно за засилване способността на Европа да
действа самостоятелно“. При това ясно се дефинира провеждане на консултации за
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определяне на общи позиции при всички важни решения засягащи „всички важни решения, които засягат техните общи интереси и винаги, когато е възможно, да
действат заедно“. В развитие на определената самостоятелност, в чл.4 е отбелязано
че „двете държави убедени в това, че техните интереси в сигурността са неделимо
свързани, сближават значително своите политически цели и стратегии за сигурност и
отбрана и така засилват също системите за колективна сигурност, към които принадлежат. В случай на въоръжено нападение над техни територии те ще си оказват всякаква, стояща в тяхна власт помощ и подкрепа, това включва военни средства. Териториалният радиус на действие по ал. 2 съответства на онзи в чл. 42, ал. 7 от Договора за Европейския съюз.“ В този контекст двете държави подготвят политически управленски орган за тези двустранни задължения под името „Германо-Френския Съвет
за отбрана и сигурност“.
С оглед на разглежданата тема, касаеща масовата миграция в Европа е необходимо да дефинираме още веднъж самото понятие евроатлантическа сигурност и нейната структура. Гореизложеното ни дава основание да считаме това понятие като
интегриран израз на икономическите и военни връзки чрез двата създадени и съществуващи съюза: Северноатлантическият съюз (НАТО) и Европейският съюз (ЕС). Тези
системи са формирани в резултат на общо приети от държавите членки елементи,
формиращи „съюзни фактори“ за тяхното функциониране(на системите НАТО и ЕС),
както е показано на фиг.1.

Фиг. 1. Съюзни фактори
Съюзните фактори са формулирани в своята естествена последователност, като
на първо място е стремежът за развитие на хората, обществата, държавите. Именно
този фактор е причината за поддържане на съюзни отношения. Вторият фактор-споделени интереси, по своята същност е определящ в процеса на изграждане на съюза
защото е пряко свързан с националните ценности, формиращи националните интере148
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си. Третият фактор-споделени ресурси, в болшинството от случаите е обект на найголямо внимание, особено за нови държавите членки или такива в трансформация
(социално-икономическа и политическа). Що се касае до четвъртия, то той най-ярко
се проявява в системата на НАТО, но както видяхме по-горе в подписания в Аахен
договор между Германия и Франция се формира допълнително усилие. Тези четири
фактора, които можем да наречем съюзни оказват своето влияние върху функционирането на двете подсистеми на Евроатланическата система за сигурност-НАТО и ЕС.
Когато оценяваме ролята и мястото на миграцията във функционирането на общата система и нейните подсистеми е необходимо да оценяваме тежестта на влияние
на националните държави, която се определя от факта до колко е устойчива
динамиката/промените на системите за национална сигурност. Както се вижда на
фиг.1 именно приемливата устойчива динамика на националните (на държавите
членки) системи за сигурност определя устойчивостта на съюзните фактори. Следователно, основен обект на възможна промяна, способен да генерира дисбаланс в
съюзните системи за сигурност трябва да търсим в националните системи. За целта
ако разгледаме сферичния илюстрационен модел на структурата на национална система за сигурност (фиг. 2) можем да идентифицираме отново четири основни
фактора от които: първият като ядро на системата-населението на дадената държава
(обществото), което е обединено от своите ценности които формират неговите национални интереси (фактор 2); третият фактор са ресурсите необходими за развитието и
четвъртият – изградените сили за вътрешна и външна сигурност и отбрана.

Фиг. 2. Структура на националната сигурност.(сферичен илюстрационен модел)
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От моделната структура е видно, че основният фактор е народът (обществото), с
неговите етно-религиозни и културно исторически ценности, традиции и цивилизационни достижения и стремежи (ел.2) чрез останалите елементи (3 и 4) дефинира
своята/националната среда за сигурност.
Как, къде и кога масовата миграция се превръща във фактор в система на евроатлантическа интеграция? Нека представим обобщената картина на масовата миграция
в евроатлантическата система (фиг. 3). Причините за този процес са многопластови,
като основната можем да определим следвайки разглежданите по-горе фактори, а
именно-естествения стремеж на хората предприели пътя на мигранта е „да търсят
подходящи условия да се развиват“. В това няма нищо осъдително или изненадващо
доколкото човек в процеса на своята еволюция е мигрирал многократно.

Фиг. 3. Евроатлантическата система под миграционен натиск
Предизвикателството за всички е, че миграционните процеси на днешния етап са
резултат от комплексни причини проявяващи се в намалени ресурси в постоянните
места за живот, глобализационният процес който се намесва без да се съобразява с
културно-цивилизационното развитие в даден регион, показвайки и предлагайки цивилизационни достижения и възможности невъзможни за тях. Едновременно с това
се предизвиква влошаване на местни условия водещи до ускоряване на процесите за
миграция. Като примери може да се посочат: преминаването от двуполярен към еднополярен свят, в резултат на което са предприети военни подходи за ускоряване
реализирането на геополитическите цели. Израз на това са войната в бивша Югославия, войната в Ирак, войната срещу терористите в Афганистан, смяна на политическите режими в Близкия Изток. Разбира се, не трябва да подценяваме ефекта от глобализацията, който по същество има също двойнствена природа. От една страна предлага безкрайни информационни възможности, с което светът се превръща в „единно
цивилизационно поле“, а от друга – има региони и държави които не разполагат с ре150
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сурси, в това число и население с функционална готовност за да бъдат ключ към усвояване на новите технологии. Доколкото глобализацията има като катализатор стремежа за печалба, а не влагане на усилия за образование, подготовка и подобряване на
местните условия то населението естествено предприема свой път, за реализира желаните очаквания за живота, който му е представен/рекламиран. От показаното на
фиг.3 можем да направим извода, че тези хора правят своя избор с цел осигуряване
на възможно най-добри условия за своето и на бъдещите си деца развитие, като процесът се подпомага и от законно съществуващия закон на пазарната икономика – ако
нещо се търси, то се произвежда и продава. Има желаещи да премината пътя на мигранта – намират се организатори и изпълнители и това е обект на анализ и профилактика с друга цел. Следвайки темата на нашето изследване за нас е важно че след като
достигнат желания регион мигрантите стават обект на внимание на държавните органи в държавите където са попаднали, а в ЕС и на европейското законодателство. От
една страна със своето неорганизирано масово навлизане тези хора предизвикват
кризисно препланиране на ресурси за тяхното физическо оцеляване. От друга страна,
през 2001 г., отделът „Народонаселение“ при Организацията на обединените нации,
разглежда възможността чрез мигранти да се реши проблемът със намаляване и застаряване на населението разработвайки темата [4]. В резюме по темата [5] възможните тенденции са на основата на осем държави че в резултат на намалената раждаемост и увеличаване на средната продължителност на живота в близките 50 (петдесет)
години населението в по-голяма част от развитите страни числено ще се съкрати и
застарее. Единствено за САЩ се указва че там населението ще се увеличи почти с
25%. В Италия се очаква в периода 1998-2050 г. съкращаване с 28%, (до 41 млн) а
населението на Европейския съюз превишаващо населението на САЩ в 1995 г. със 105
милиона, през 2050 г. да стане по-малко от него с 18 милиона. На основата на тези
перспективи и запознавайки се с представени резултати от изследването (фиг. 4) е
обосновано мнението, че мигрантите има своето място в обществено социалния живот, но те са част от социално обществената система и не подлежат на „планово регулиране“ както природните ресурси.

Фиг. 4. Обща численост на мигрантите 2000-2050 г. (според ООН)
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Изводът, който можем да направим е че миграционния процес към Европа и
САЩ е очакван и предизвикан. Предизвикателството е да определим как и къде
влияе на системата за сигурност? Както отбелязахме по-горе мигрантите стават част
от ядрото на системата за сигурност, както национално така и регионално. До получаване на необходимия статут те вече са обект на подсистемата вътрешна сигурност
и обществен ред, при което адаптацията им се основава на културно-историческите
традиции и цивилизационни възприятия. От фиг.3 е очевидно, че те произлизат от
сравнително слабо икономически развити региони и различно етно-религиозни и културни традиции, което предполага създаване на взаимно напрежение в социалното им
поведение на приемащите страни. Предизвикателството се мултиплицира след преминаване на критична маса от мигранти, което предполага стремеж за възпроизвеждане на националната култура на поведение, с което те се формират като съпътстващ
фактор с възможност да оказва влияние на подсистемата вътрешна сигурност и
обществен ред. Тази тенденция би могла да се минимизира, като не се допуска формиране на единна група мигранти с маса над критичната. Именно това е целта на ЕС
за разселване по държавите откъдето са навлезли, с което се създават предпоставки
за нарушаване на устойчивата динамика в тези държави.
С получаване на определения статут и началото на адаптация или социализация
в определената страна и регион, предизвикателствата и тенденциите остават същите –
създаване на критична маса на основата на културни и цивилизационни ценности и
стремеж те да бъдат приети от държавата( приелата ги държава). Участвайки като
пълноправни граждани в обществения живот, тези хора както видяхме от изследването на ООН от една страна са необходими за поддържане и развитие на държавите в
евроатлантическото пространство, но от друга с висока вероятност ще се стараят да
възстановят своите културни традиции в новата цивилизационна среда. Участвайки в
производството, изборния процес, изграждане на законодателството те навлизат както в националните подсистеми за сигурност и отбрана, така и в съюзната система,
което илюстрирахме с фиг.1. По този начин те се превръщат или стават част от човешкия фактор имащ за задача да поддържа приемлива устойчива динамика на промените в обществено социалните отношения. В този контекст ние сме длъжни да търсим и разработваме механизми за адаптация и по-нататъшно културно съжителство с
цел развитието на обществото.
В заключение можем да обобщим:
Да, масовата миграция от една страна е необходима за да покрие дефицита от
прогнозираният дефицит от работна сила (човешки ресурс) като резултат от намалената раждаемост и диспропорциите между работещи и пенсионери породени от увеличената продължителност на живот.
Да, миграцията е естествен процес в изначалния стремеж на хората да се развиват, но един от ефектите на глобализацията е че ускорява този процес до степен на
неконтролируем масов процес.
Да, в цивилизационно и културно отношение евроатлантическия регион е достигнал много, но механизма за попълване на дефицита от човешки ресурс не се подчинява на планиране, защото самите хора са част от ядрото на глобалната система участваща в организационните процеси. Тук трябва непрекъснато да се помни рефлекцията, като резултат от предприетите мерки.
Въпросът е – възможно ли е различните културни традиции да функционират в
интерес на вече съществуваща единна цивилизационна цел?
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RISKS ON NATIONAL SECURITY AND TOURISM FROM THE
EUROPEAN MIGRANT CRISIS
Assoc. Prof. PhD. Zlatina Karadjova
University „Prof. Dr. Assen Zlatarov" Bourgas
Резюме: Туризмът е дейност, създадена и насочена към човека, към удовлетворяване на неговите потребности и желания от почивка, развлечения, нови емоции и социални контакти, сензор за оценка на човешките възприятия, амбиции и стремежи,
барометър за тенденциите в поведението на личността в нетрадиционна среда,
трамплин към познанието и възможност за самооценка и непрекъснато развитие.
Целта на представения на Вашето внимание доклад е да открои какви са рисковете
за националната сигурност и по-конкретно за туристическата ни индустрия,
произтичащи от бежанската вълна в Европа.
Ключови думи: национална сигурност, миграция, криза, туризъм.
Abstract: Tourism is an activity designed and directed to the person, to satisfy his needs
and desires from recreation, entertainment, new emotions and social contacts, a sensor for
assessing human perceptions, ambitions and aspirations, a barometer on the tendencies in
the behavior of the personality in a non-traditional environment, a stepping stone to
knowledge, and the opportunity for self-assessment and continuous development.
The purpose of the report presented to your attention, is to highlight the risks to national
security and, in particular, to our tourism industry, arising from the refugee wave in
Europe.
Key words: national security, migration, crisis, tourism.
УВОД
В световен мащаб налице е тенденция на рязко увеличаване на туристическите
пътувания. Докато след Втората световна война през 1946 г. те са били едва 14 милиона то през 2001 г. вече са 692 милиона, 2012 г. надминават границата от
1 милиард а през 2015 г. са 1186 милиона. Прогнозата на СОТ е за стабилен ръст и
нарастване до 1.4 милиарда към 2020 г. и 1.8 милиарда към 2030 г. През 2011 г. приходите от международен туризъм надхвърлят 1 милиард $ а през 2015 г. вече 1260 милиарда $. Общата глобална тенденция е на постоянен растеж в туризма през последните
7 години (от 4 и повече % ) от кризата през 2007 г. От всички региони в света на лице
е спад само в Арабският свят (-7%) и Северна Африка (-8%). Освен като стимулатор
за общ икономически растеж, значимостта на този сектор се подкрепя и от ефикасното му и подпомагащо въздействие в периоди на криза. Същевременно, обаче, се на154
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блюдават редица пречки, тенденции и „празноти”, възпрепятстващи реализацията на
стратегическите цели в развитието на туризма, не само в национален аспект, но и на
равнище предприятие. [7]
От хронологичният анализ ясно могат да се очертаят основните периоди на
растеж, а също на спад и дори на спиране на развитието на туризма. Освен посочените две световни войни, икономическата депресия, в по-ново време са налице и регионални военни конфликти (например войните в Корея, Виетнам, Афганистан,
Ирак, разпадането на бивша Югославия и др.). В съвременната епоха налице са военни конфликти между Русия и Украйна.
Последните десетилетия на миналия век и началото на настоящия са белязани от
процеси, които не са наблюдавани в световната история досега. В началото на тяхното появяване те са обхващали отделни групи държави и региони, но към настоящия
момент се разпростират върху целия свят. Учените ги определят като феномен, който
изглежда е с необратими последици.
Сред тях са протичащите глобални миграционни процеси, които обхващат над 10
милиона хора на година през последното десетилетие. В някои случаи тези миграционни движения се разглеждат като временни, докато в други случаи миграцията води
до постоянно заселване. В миналото това представляваше предимно вълна от Юг към
Севера, но днес значителна част от потока хора се извършва сред развиващите се
страни. Тези трансгранични движения се запазват, независимо от засилването на
имиграционния контрол в промишлено развитите страни.
Спадането на транспортните загуби и появата на евтин масов туризъм значително намалиха една важна преграда пред движението на хората. Особено на съвременния етап от развитието на туризма и все по-динамичното развитие на „споделеното използване“ и развитието на т.нар. „споделена икономика“, разпространено е
схващането, че в туризма най-добре усвоено е споделеното използване на туристически транспортни средства, което доведе до революционен спад в транспортните
разходи за туристите. [2] В допълнение революцията в информационните и комуникационните технологии и универсалният достъп до средствата за масова информация
доведоха до широко разпространение на сведения за различията в жизнените стандарти между богатите и бедните страни, което още повече засилва миграционните
настроения. Появиха се нови пазарни институти в лицето на посредници и агенти,
които съдействат на този процес. В тази връзка трябва да се отбележи, че технологичното развитие в туризма се отличава с голяма динамика и относително бързи темпове, а иновационните процеси се развиват успоредно във всички основни туристически дейности. [1]
Ефективността на приетите и внедрени иновационни методи в стратегическото
управление на туристическите компании се явява способ за достигане до набелязаните цели, обезпечаващи конкурентните преимущества на туристическото предприятие
във всички сфери на дейността му. [5]Успехът на мениджмънта се състои в постоянно усъвършенстване на компаниите, гъвкавост и адаптивност, предприемаческа
инициатива и компетенции. [3]
ФАКТОЛОГИЧНА РАМКА
Управлението на миграционните потоци предизвиква широко безпокойство както в страните, приемащи мигранти, така и в страните, изпращащи мигранти. В много
страни с ниски равнища на доходите на населението се отправят критики срещу препятствията пред по-широката миграция за промишлено развитите страни; изразява се
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тревога от „изтичането на мозъци”, което подкопава усилията за укрепване на националните възможности. Мигрантите от всички региони, особено жените, често пъти
биват въвличани в нелегалната икономика в страните на пребиваване, което ги прави
уязвими на експлоатация. [11]
В същото време, транснационалните предприятия изпращат своите служители
навсякъде по света като едновременно с това нараства практиката на „купуването” на
специалисти от чужбина. В тези условия пазарите на труда на висококвалифицирани
професионалисти фактически станаха глобални. Тази тенденция се засилва и от глобализацията на системите за висше образование.
Второто десетилетие на ХХІ в. ще наложи справяне с неравномерната концентрация на населението не само в Европейския съюз, но и в глобален аспект. Очаква се
населението в работоспособна възраст да намалее, както и демографски срив в някои
от засегнатите райони. Това ще доведе до намаляваща работна сила и по-високи разлики в доходите, а регионалната политика следва да посочи път за териториално
сближаване и справяне с негативните последици от урбанизацията.
На дневен ред обаче са имиграционните движения към държавите в Европа, които през последните години създадоха редица предизвикателства и заплахи за сигурността на европейските граждани. Наред с тези предизвикателства, XXI век се характеризира с етнически конфликти и развитието на етнически идеологии. Засилва се
индивидуалното етническо и религиозно самоопределяне, което е движещият фактор
за колективното човешко съществуване. Причината за това е, че засилването на глобализацията и на нейните прояви провокира различните общности да съхраняват
своята културна и национална идентичност. Ето защо, особена актуалност придобиват въпроси, свързани с изучаване на миграционните движения и вероятността за
пораждане на етнически конфликти в приемащите имигранти общества.
Имиграционната криза започнала през 2011 г. разрази своя пик през 2015 г., когато държавите от Европейския съюз приеха над 1 милион лица търсещи убежище.
Тази тенденция продължава и до днес, въпреки намаляващия брой имигранти. Последствията от кризата накратко могат да бъдат обобщени в частично затваряне на
Шенгенското пространство, нараснало напрежение между държавите членки, поради
липса на единен подход за справяне с миграционните проблеми, натоварване на националните социални системи с оглед на приема, осигуряването на храна, здравни и
образователни услуги на мигрантите и т.н. Ключов приоритет е гарантиране на вътрешната сигурност в ЕС, в контекста на терористичните атаки в редица европейски
градове през последните години. Това подвига въпроса за ограничаване на възможностите, потенциални терористи да бъдат допуснати на територията на държавите
членки. Проявиха се антиимигрантски и ксенофобски настроения спрямо имигранти,
предимно към тези изповядващи ислямска религия. Появата на радикалния ислям е
причината нови изследвания да сочат нараснало ниво на безпокойство сред европейските общества относно имиграцията от мюсюлмански държави.
Възприемането на радикалния ислямизъм като идентификационна политика е
опит да разбие един от митовете за миграцията, че терористи идват под прикритието
на лица търсещи убежище. Напротив това е повод за размисъл, защо именно второ,
трето и дори четвърто поколение имигранти, изповядващи исляма се радикализират.
В много случаи отговорът се търси в недостатъчната степен на интеграция в европейските общества.
Тук се открояват етническите конфликти. От една страна са европейските граждани, които въпреки хуманното си отношение към лицата, търсещи убежище виждат
заплаха за своите работни места, а от друга страна са политическите лидери, които
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прозряха заплаха за християнските корени на континента от пристигащите имигранти. На този фон своето влияние засилиха и много крайнодесни и радикални партии
сред европейските държави.
От другата страна са имигрантите, пристигащи в Европа от региони, които са
препълнени с антисемитизъм и подкрепящи налагането на правото на шериата. Що
се отнася до етническата идентичност, тя става централен въпрос през 60-те г., но остава такъв и до днес, като се превръща постепенно в приоритет при реализацията на
националната политика и сигурността на държавите.
Причините за пораждане на етнически конфликти от миграцията са твърде сложни. Съществува теза, че в основата е религията, тъй като лицата пренасят своите
религиозни убеждения, заложени в културната им идентичност в приемащите общества. Фактор за това е нарастването на мюсюлманското население сред европейските държави и респективно, създаването на фрикции срещу тях. Нарасна нетърпимостта към пристигащите имигранти и зачестиха проявите на ксенофобия.
Анализатори правят опит да предвидят как ще се отрази етническия и културен
сблъсък в следващите години. Но докато това става, европейските граждани са свидетели на тревожна тенденция на сексуално насилие от големи имигрантски групи от
Северна Африка и Близкия Изток върху жени. Института „Gatestone” обяви наличието на криза с изнасилвания от имигранти в Германия, а в Швеция данните сочат, че
се е увеличила степента на изнасилване на глава на населението в света. Страната
прие най-голям брой имигранти от глава на населението през 2015 г. и има само един
терористичен атентат от мюсюлмански екстремист, който не нарани други граждани.
От друга страна обаче, броят на шведските жени, които казват, че са били жертви на
някакъв вид сексуално насилие през изминалата година, нараства, както и броят на
жените, които казват, че са променили навиците си по някакъв начин.
В много случай, за да се избегнат антиимигрантски настроения данните за престъпните деяния не се оповестяват. Те се считат за изолирани случаи, а не се възприемат като национален етнически проблем. Въпреки това, и двете държави приеха
законодателни промени, с които разшириха дефиницията за изнасилване и всяка форма на неконвенционален секс е предвидено да бъде наказуема като престъпление.
Въпреки нарастващия брои на терористични атаки се оказва, че не по-малка заплаха за европейските общества са големия брой имигранти. Това извежда на преден
план „социеталната сигурност“, която Бари Бузан [6] посочва като един от петте фактора с потенциал да въздейства върху сигурността. Останалите четири са военната,
политическата, икономическата и екологичната сигурност. В тази понятийна рамка,
социеталната сигурност се разглежда във връзка с различни по мащаб процеси, които
биха могли да дестабилизират държавата. Тя се отнася до пътищата, които активират
ситуации на несигурност или слабост по отношение на социалната кохезия или идентичност.
Социеталната сигурност се превръща в приоритет за международната политика.
Много страни не само искат, но и са принудени да отговарят на силен имигрантски
натиск. Тези имигранти пристигат с определени потребности и икономически нужди,
за да осигурят своето съществуване. Повечето от тях са по правило от по-бедни страни и с по-нисък образователен и социален статус. Големият въпрос е как да се адаптират всички тези групи към един живот.
Именно европейските учени от Датския център за мир и разрешаване на конфликти в Копенхаген в края на 20 век повдигнаха въпроса за социеталната сигурност
като важен компонент на националната и европейската сигурност в контекста на разширяването на Европейския съюз. Тази сигурност се отнася до способността на об157
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ществото да запази същностния си характер при променящи се политически условия,
съпроводени с възможни и действителни заплахи отвън и отвътре. Социеталната сигурност се отнася до идентичността, до способността на даден народ да поддържа
своята култура, институции и начин на живот. Въпросът за създаването на мултикултурната идентичност, въпросът за избора на идентичност въобще и динамиката в сектора за сигурност са теми от бъдещето за европейския континент. Те обаче имат
своите силни динамизиращи сили и влияят на живота в редица европейски държави
не от днес. Големият въпрос е как да се съвместят ценностите на либералната демокрация, свободата на мултикултурното себеизразяване и сигурността и устойчивостта на европейския интеграционен процес. За повечето държави на стария континент
разширяването на съюза е цел и ценност едновременно. За много от тях, обаче,
мултикултурализмът е една противоречива социална платформа, в която съжителстват несъвместими нагласи към различията между хората и ракурсите в тяхното изразяване. В отделни региони се наблюдава драстично разминаване между реалност,
социални представи и очаквания и един ясен и еднозначен политически, икономически и социален ангажимент спрямо малцинствата. Новата мултикултурна идентичност
на европейските граждани е един от най-сложните и едновременно с това изключително красив социален и политически проект. Той би бил възможен и успешен само в
една устойчиво контролирана среда за сигурност, среда, в която просперитетът ще се
съизмерва с европейските ценности на гражданите на една нова мултикултурна
Европа.
Какви са реалностите в цифри за 2017г.? В Европейския съюз (ЕС) за миналата
година са били отчетени новопристигнали 650 000 мигранти, съобщи Европейската
комисия, като се позова на данни на Евростат. Основната част от мигрантите са от
Сирия, Ирак и Афганистан. За сравнение, през 2016 г. мигрантите са били 1 206 500
души, а през 2014 г. – малко над половин милион. Всеки трети мигрант е потърсил
убежище в Германия. Сред най-тежко засегнатите страни са също Италия (126 600
мигранти, или 20 на сто от общия брой), Франция (91 100, или 14 на сто), Гърция
(57 000, или 9 процента), Великобритания и Испания (над 30 хиляди, или 5 на сто).
Сравнено с предходни години, миналата година рекорден ръст в притока на мигранти
отчита Испания (96 на сто), докато в Германия се наблюдава спад от 73 процента.
Посочените бройки не отчитат близо един милион молби за убежище, по които все
още липсва постановено решение. Близо половината от тези нерешени случаи са в
Германия (443 800).
В България за миналата година се отчита спад с 82 на сто в подадените молби за
убежище. През 2017 г. у нас закрила са потърсили 3470 мигранти, докато през 2016 г.
броят им е бил 18 990 души. Миналата година най-често убежище у нас са търсили
афганистанци (1050), иракчани (955) и сирийци (940).
Каква е тъжната история с няколко примера от различни точки на света или как
„Туристи и имигранти делят плажовете по Средиземноморието“. Информацията е от
в. „Шпигел“, цитирана от „Наблюдател“ във вестник „Сега“, [10] „Туристи идват от
север, а бежанците щурмуват от юг. 18-годишният пакистанец Рашиб Али пристига
на остров Кос със сетни сили, след като е тръгнал от Турция. Гръцкият остров Кос е
само на няколко морски мили от турския бряг. Али, 18-годишен имигрант от Пакистан, тръгва от Турция с гумена лодка предишната нощ. Пътува сам, тъй като не може
да си позволи да плати цената за едно място в лодката на трафикантите на хора.
Недалеч от Кос лодката му се обръща. Въпреки че не може да плува, Али успява да
стигне до брега. Гръцки рибари се втурват към Али, свалят дрехите му и го увиват в
яке. Три часа по-късно, около 7 ч. сутринта, ранобудни гости на хотелите идват на
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брега за ранния урок по йога, а до обяд плажът е пълен. Семействата разпъват хавлиите си, пенсионери играят боча (б.р. игра с топчета), а децата строят пясъчни замъци. Туристи плуват на същото място, на което Али едва не се е удавил няколко часа
по-рано.
В разгара на летния сезон и милиони хора се стичат към средиземноморските
плажове от Сицилия до Егейско море - туристите идват от север, а бежанците от юг.
Слънчевото време обещава отдих и забавления за едни, а за други – тези, които търсят защита от бомбите, глада или бедността, лятото е по-малко опасно за преминаване на морето от есента или зимата. Внушителни бели яхти се носят по тюркоазено
синята вода до джетове, посетителите на баровете по плажа пият изстудено розе, почернели германци, шведи и британци показват най-новата плажна мода по крайбрежните алеи. В същото това море се разиграват ужасни драми, чийто край не се вижда.
От началото на 2018 г. 1800 души вече се удавиха в Средиземно море в опит да
стигнат до Европа. Малко са местата на Стария континент, където толкова ясно може
да се види силният контраст между богати и бедни. Курортите по Средиземноморието обаче са идеален пример за това.
Хотелиери и кметове правят всичко възможно, за да държат далеч едни от други
двете групи чужденци. Независимо от това те се срещат в евтините пансиони, където
най-бедните летовници и най-богатите мигранти се настаняват, или из магазините по
плажа, където си купуват надуваеми лодки – едните ги използват за забавление, а
другите като средство за бягство. Могат да се срещнат и в морето. Това [8] са трагичните моменти, когато найлонови торби с паспорти, дребни вещи и обувки доплуват
до носещите се по вълните плажни дюшеци на туристите или когато са откривани
тела.
Трудните въпроси са част от реалността това лято по Средиземноморието. Как
изглежда мечтаната дестинация на средиземноморски бряг за тези, които са стигнали
тук от държави като Еритрея и Сирия? Добре ли е да изкарваш ваканцията си на места, където други водят битка между живота и смъртта? Можем ли просто да погледнем всичко от друг ъгъл и да пренебрегнем болката, за да запазим Европа като идилично място?
Няма правилни отговори на тези въпроси. Все още се опитваме по-добре да
разберем най-големия конфликт в Европа. Журналисти от сп. „Шпигел” [9] посетиха
няколко места, където има много сериозен сблъсък между двата различни свята.“
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременната геополитическа обстановка се отразява и на българският туризъм,
трябва да се имат предвид няколко основни аспекта, а именно: отношението на супер
силите, Русия, САЩ и НАТО към Балканският геополитически възел и мястото на
България в него; интеграционните процеси в Европа и на Балканите и др. В близост
до него непрекъснато зреят конфликти. След сравнителното успокояване на обстановката в страните от бивша Югославия и Кавказ на лице е конфликт с трудно предвидими последици между Русия и Украйна. Само за 2015 г. България загуби над 180
хил. туристи от тези държави. След множество атентати и опита за преврат ситуацията в Турция буди сериозно безпокойство. Това доведе до пренасочване на туристите в
значителна степен към България и др. съседни страни. Значителната миграционна
вълна към Европа от Близкият Изток, Афганистан, Ирак и Африка изправя Европа и
България пред сериозни предизвикателства, които не се отразяват еднозначно върху
Българският туризъм. [4]
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INTELLIGENCE - MISSED OPPORTUNITIES TO EFFECTIVELY
COUNTERACT MIGRATION PRESSURE
Milen Ivanov, Associate Professor
„Angel Kanchev” Ruse University
Анотация: В доклада са разгледани ключови въпроси по същността и смисъла на
разузнавателната дейност като инструмент на държавната политика. Направена
е кратка историческа ретроспекция на състоянието и функционирането на т.нар.
„гранично разузнаване“ в България. Направен е паралел между същността и съдържанието на основните дейности, имащи за цел противодействие на незаконната
миграция и породените от неконтролираната миграция, заплахи за националната
сигурност. Генерирани са предложение за усъвършенстване на законовата база и
държавната политика в сферата на миграционния контрол.
Ключови думи: разузнаване, оперативноиздирвателна дейност, контраразузнаване,
миграционен контрол, национална сигурност, държавен суверенитет.
Abstract: The report discusses key issues on the nature and meaning of intelligence as an
instrument of government policy. A brief historical retrospection of the state and
functioning of the so-called „Border intelligence" in Bulgaria. There is also a parallel
between the nature and content of the main activities aimed at combating illegal migration
and threats to national security caused by uncontrolled migration. A proposal has been
generated to improve the legal base and state policy in the area of migration control.
Key words: intelligence, operative-search activity, counter-intelligence, migration control,
national security, state sovereignty.
Разузнаването е инструмент на държавната власт и основно средство за реализиране на политики. Организирането на разузнаването се заключава в определяне на
целите и задачите на разузнаването, заделяне на необходимите сили и средства, планиране на мероприятията, поставяне на задачи на изпълнителните, организиране на
тяхната подготовка и други въпроси, свързани с функционирането на системата.
Воденето на разузнаване е свързано с непосредствените действия на неговите сили и средства за добиване на разузнавателни сведения и оказване на влияние.
Разузнаването не може да използва фиксирана, застинала структура, както другите държавни учреждения. Неговата дейност предполага то бързо да се приспособява
към нови ситуации и в организационно, и в кадрово отношение [1]. Затова всяка
разузнавателна служба има формална и неформална структура. Организационната
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гъвкавост може най-добре да се достига не с промяна на формалните структури, а за
сметка на създаването на неформални и временни формални групи паралелно на фиксираната структура. Формалната структура може да служи за скриване на действителните направления и приоритети на дейността.
Щабът на разузнаването (Център, Централа, Кантора, Главно управление и т.н.)
съсредоточава в себе си функции за общото управление на разузнавателния процес,
ръководство на отделни, най-важни операции (или цели направления на разузнавателната дейност) и контрол над работата на подчинените звена. Следващо звено в
йерархията са управленските структури на регионално ниво. На по-ниското ниво
следват по-малки подразделения, които непосредствено ръководят разузнавателните
операции. Сферата им на отговорност е тясно ограничена от конкретни направления,
в границите на които ръководителите на тези структури се ползват със значителна
самостоятелност. Тези структури представят на висшестоящите органи планове за
операции, които могат да бъдат утвърдени, отменени или коригирани и респективно
изпълняват задачи и провеждат операции, разпоредени от Центъра или за поддържане на операции на други структури.
Непосредствените задачи за провеждането и осигуряването на операциите изпълняват още по-малки структури, носещи в различните държави различни названия:
разузнавателни пунктове, оперативни пунктове, гранични пунктове, гранични постове и т.н. От името им се подразбира, че тези подразделения най-често се разполагат в
близост до места за преминаване на държавната граница и често служат за пунктове
за прехвърляне през нея на разузнавачи (агенти). Тяхното разположение е строго
законспирирано (както и структурите от по-високите нива), служителите в пунктовете не провеждат самостоятелни операции, а осигуряват операциите на вишестоящите
разузнавателни органи и разузнавателни подразделения.
Поради специфичната си разузнавателна дейност и изпълняваните задачи структурата на военното разузнаване се изграждат по различен от „цивилното“ разузнаване начин. Това се налага поради това, че организирането на разузнавателната дейност
влиза в задълженията на командирите и щабовете от всички нива. Практически винаги началникът на разузнаването е подчинен на началника на Генералния щаб (ако
има отделни разузнавания за видовете въоръжени сили те се подчиняват на началника на съответния щаб).
Централният апарат на военното разузнаване ръководи дейността му на стратегическо ниво, а оперативно разузнаване водят щабовете на висшите оперативни
обединения: военни окръзи, оперативни командвания и т.н. (във военно време –
фронтове или групи армии). С разузнаване на такова ниво са ангажирани и щабовете
на армиите, а понякога и на армейските корпуси. Тактическото разузнаване се ръководи от щабове на ниво от батальон до дивизия. Освен това, на територията на
военните окръзи или в полосата на фронтовете (във военно време) могат да действат
отделни разузнавателни центрове, разузнавателни отряди и разузнавателни групи на
централно подчинение. Военното разузнаване също разполага със система от пригранични разузнавателни пунктове, оперативни и пунктове за прехвърляне. В някои
страни в определени периоди от време този инфраструктура понякога едновременно
е обслужвала потребностите и на военното, и на външното (политическото), и на граничното разузнаване. Това обаче е опасно, защото при евентуален провал или предателство
на агент от един разузнавателен орган неизбежно се компрометира цялата система да
прехвърляне на агенти, което води до тежки последици за цялото разузнаване.
Военното разузнаване е едно от най-важните видове осигуряване на дейността
на въоръжените сили. То представлява съвкупност от мероприятия, които се провеж162
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дат от военното командване от всички степени, щабове и войски (сили) с цел добиване и изучаването на сведения за военно-политическата обстановка в отделни страни и
коалиции на държавите представляващи вероятен или действащия противник, неговите въоръжени сили, военно-икономически и научно-технически потенциал, театрите на военните действия (ТВД) в интерес на защитата на страната.
Военното разузнаване в зависимост от мащаба, предназначението и изпълняваните задачи се дели на стратегическо, оперативно и тактическо.
Стратегическото разузнаване се организира от Генералния щаб и главните щабове на видовете войски и се води в интерес на осигуряването на отбраната на страните, стратегическото планиране и използването на въоръжените сили във война и
стратегически операции.
Оперативното разузнаване се организира от командващите и щабовете на оперативно-стратегическите, оперативните и оперативно-тактическите обединения, командващите (началниците) на родовете войски (сили) и специалните войски (служби)
и се води с цел добиване на разузнавателни сведения, необходими за подготовката и
успешното водене на операции (бойни действия).
Тактическото разузнаване се организира от командирите и щабовете на съединенията, частите, корабите и подразделенията, началниците на родове войски (сили),
специалните войски (сили) и се води с цел добиване на разузнавателни сведения, необходими за подготовката и водене на боя.
Стратегическото, оперативното и тактическото военно разузнаване са тясно взаимосвързани и се допълват. В интерес на подготовката и провеждането на операции
наред данните от военното разузнаване се използват и сведения, придобити от пограничните войски, службите за вътрешна сигурност, разузнаването на държавата и
агенти под прикритие.
За непосредствено водене на тактическото разузнаване от състава на подразделенията се създават разузнавателни органи.
Разузнавателен орган – това е щатно или временно създадено подразделение
(група), осигурено с необходимите средства за разузнаване, предназначено за изпълнение на определени разузнавателни задачи.
Разузнавателни органи са: наблюдатели, наблюдателни постове, дозорни отделения, разузнавателни (бойни разузнавателни) дозори, офицерски разузнавателни дозори, разузнавателни отряди, разузнавателни групи, групи за провеждане на поиски и
разузнавателни засади и др.
Особена структура имат и подразделенията на техническото разузнаване, макар
и то също да се дели на стратегическо, оперативно и тактическо. В различните страни
то се води от големи центрове, отделни постове, радиостанции, части и подразделения (бригада, полк, дивизион, батальон, рота, взвод, отряд). Морското радио-разузнаване се води от кораби, както специализирани, така и с общо предназначение.
Съвсем по-друг начин изглежда структурата на разузнавателните служби намираща се на чужда територия. При нея основно действащо звено е резидентурата (по
някои терминологични системи – станцията) – разузнавателно подразделение, което е
разположено в чужда държава под дълбоко прикритие и провеждащо разузнавателни
операции от „легални” или „нелегални“ позиции. Съответно различават се „легални”
задгранични пунктове, служителите на които се намират в страната на пребиваване
легално под прикритие на длъжности в дипломатически учреждения, търговски
представителства и т.н., и „нелегални“ тоест такива, които нямат такова прикритие.
Различават се също така главни резидентури, в подчинение, на които се намират
няколко други резидентури, и подрезидентури – по-малки структури с малък състав.
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В последните десетилетие процентното съотношение на „легалните” и „нелегалните“
резидентури съществено се променя в полза на първите.
Както се вижда, инфраструктурата на разузнаването е крайно разнообразна и се
променя в зависимост от конкретните нужди и ситуации.
Основната структура на разузнавателната организация трябва да бъде съобразена
и с действията на местната служба за вътрешна сигурност (контрашпионажа) спрямо
чужденците в границите на страната. В зависимост от правната система на страната,
може да има значителни, или много малки ограничения върху дейността на агентурното разузнаване (HUMINT)[2]. Основният въпрос ще бъде дали службата за вътрешна сигурност има за цел наказателно преследване или конспиративното въздействие
(пресичане) на операциите. Обикновено наказателното преследване е основното
средство за противодействие на престъпни групи, които се занимават с наркотици и
трафик на хора, а пресичането на техните операции е вторична цел. Тези приоритети,
обаче, в борбата с противниковото разузнаване или терористичните групи може да са
различни.
През епохата на социалистическия тип държавно устройство в България е изградено и активно функционира специфичен род разузнаване – граничното разузнаване.
То, разбира се, е отражение на тогавашната политика на държавата, действа „под
ръководството на Централния комитет на Българската комунистическа партия и народното правителство, …като изпълнява отговорни задачи по охраната и отбраната
на социалистическата граница на Народна република България… и задачи за оперативното осигуряване на охраната и отбраната на държавната граница.“ [3]. но в общи
линии се изгражда и функционира именно на принципите описани по-горе в този
доклад.
Разузнавателните органи на Гранични войски „действат на територията на
Гърция и Турция на дълбочина – дислокацията на първоешелонните съединения и
части. На наша територия – в граничната зона на южната граница, на западната и
източната — на дълбочина до 15 километра, а на северната само в участъците, които
се охраняват [4].
Разузнавателните органи на Гранични войски изпълняват следните основни
разузнавателни задачи:
- организират и водят разузнаване на територията на Гърция и Турция, като събират информация за организацията, дислокацията, подчинеността, въоръжението,
характера на действията на първоешелонните съединения и части на противника,
оборудването на театъра на военните действия, признаци за непосредствена подготовка за агресия, военно политическото положение и оперативната обстановка;
- разкриват агентурата, формите и методите на работа на противниковите разузнавателни и контраразузнавателни органи, свързани с подготовка и нарушаване на
държавната граница, като вземат мерки за пресичане на тяхната дейност;
- да събират информация за организацията, дислокацията и въоръжението на
граничната стража на противника, а също така за начина на охрана на границата и
настъпващите промени на режима в граничната полоса;
- да придобиват необходими официални и други основни и спомагателни
легализационни документи, издавани в Гърция и Турция.
Освен тези разузнавателни функции разузнавателните органи на Гранични
войски изпълняват и различни контраразузнавателни задачи:
- осигуряват с оперативни средства охраната на държавната граница, особено на
направленията за вероятно движение на нарушителите, като разкриват, пресичат и
предотвратяват подготовката и опитите за бягство през границата;
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- разкриват и пресичат дейността на чуждото разузнаване в граничната зона,
свързана с нарушаване на държавната граница;
- разкриват, предотвратяват и пресичат дейността на лица, занимаващи се с
каналджийство, контрабандна и друга дейност, свързана с нарушаване на границата;
- разкриват и изясняват характера на установени контакти на границата от наши
граждани с граждани или военнослужещи от съседна територия;
- изясняват и анализират причините за бягство и хитростите, които използват
нарушителите за придвижване до държавната граница, като предлагат и провеждат
комплексни мероприятия за противодействие.
Разузнавателният отдел на Гранични войски да обобщава и анализира добитата
информация по задачи и обекти и съставя необходимите информационни документи.
Разузнавателната структура на граничното разузнаване е функционирала активно
и ефективно и е била неразделна част от цялостната разузнавателна система на държавата. Резултатите от дейността й са позволявали да се формира реалистична картина за състоянието на обстановката по държавната граница, да се осъществява рано
предупреждение за възникващи опасности и заплахи на националната ни сигурност и
на тяхна база да се вземат адекватни, за времето си, държавни решения.
С трансформацията на Министерството на вътрешните работи през 2006 г. година и с изваждането му от системата на Въоръжените сили на Република България,
т. нар. „девоенизация“ разузнавателните органи се ликвидират и на тяхно място
механично се създава система от оперативноиздирвателни органи. Така в резултат на
липсата на адекватна теоретична основа по въпросите за разузнаването и контраразузнаването, и поради невежеството на определени ръководни кадри на МВР и държавата тогава, се ликвидира възможността да се осъществява активна наблюдаемост
на процесите в тези изолирани райони на страната – граничните. Защото оперативноиздирвателният орган изпълнява част, но не и всички задачи на разузнавателните органи и не може да се постави знак за равенство между оперативноиздирвателната и
разузнавателната дейност.
Съгласно определението дадено в чл. 8 от Закона за министерството на вътрешните работи [5]„Оперативно-издирвателната дейност е съвкупност от явни и тайни
действия на оперативно-издирвателните органи на МВР за противодействие на престъпността и заплахите за националната сигурност и за опазване на обществения ред.“
Като тя има за цел: „превенция и разкриване на престъпления, заплахи за националната сигурност и нарушения на обществения ред; издирване на лица, които се укриват от привличане към наказателна отговорност или са се отклонили от изтърпяване
на наказание по дела от общ характер, както и издирване на безследно изчезнали лица; издирване на вещи, които са предмет или средство за извършване на престъпление или могат да послужат за доказателство и изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт [6]. Както е ноторно известно, характерен признак на оперативноиздирвателната дейност (ОИД) това е наличието на информация за някакъв вид престъпно
деяние. Без да съществува този признак не може да говорим за ОИД. Проблемът идва
от това, че голяма част от заплахите за националната сигурност не са престъпления.
Например, това че голяма група мигранти се намират в друга държава и имат намерение да преминат през България не може да е престъпление – те могат да го направят
като се явят на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) и да поискат да се
реализират правата им съгласно Конвенцията от 1951 г. за бежанците [7]. Радикализацията е друг вид заплаха за националната сигурност, която не е инкриминирана като явление. Същото важи и за голяма част от явленията наречени „Подривна дей165
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ност.“[8] Освен това оперативноиздирвателните органи имат и териториална компетентност, т. е. те не могат да получават целенасочено информация и да действат активно извън тези ограничения.
Тези недостатъци на ОИД не могат да се компенсират с елементите на тоническото разузнаване, които са развърнати в момента на някои участъци от държавната
граница – термовизионното наблюдение. Необходима е целенасочена разузнавателна
дейност, която да се подчинява на всички правила за организиране и водене на разузнаването. Парадоксът е, че в българското законодателство няма легално определение
за това понятие. Терминът „разузнавателна дейност“ се подразбира и се тълкува от
различните органи по различен начин. Съществува и тежък теоретичен дефицит по
темата. Това не позволява да се формира ясна и перспективна визия за изграждането
и развитието на тази вид държавна дейност, а проблемите се решават „ад хок“ от невежи в областта политици и служители.
От гореизложеното може да се направят следните изводи:
1. Необходимо е да се изгради система за разузнаване в приграничната полоса,
която да има за задачи събиране на актуална информация за заплахите и опасностите
за националната сигурност, генерирани в тази зона.
2. Необходими са законови промени, които да регламентират важни за националната сигурност и държавния суверенитет понятия, като: разузнавателна дейност,
контраразузнавателна дейност, държавна граница и т. н.
3. Да се активизират научните изследвания и обучението на кадри в областта на
националната сигурност, които да имат ясно разбиране за целия аспект на дейностите
насочени към гарантиране на сигурността на държава и да участват активно в реализирането на всички необходими политики.
4. Да се създаде система за ранно предупреждение по отношение на миграционните потоци през и около Република България, която да има за цел своевременно
реагиране на компетентните органи с всички необходими средства и разумно разпределение на ресурсите.
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Анотация: Днес, както никога досега, броят на хората, мащабите на
преместванията и опитът за заселване нямат аналог в цялата човешка история. В
света рязко нараства броят на хората, които практически не могат да участват в
съвременния икономически живот, но трябва да задоволяват своите материални и
духовни потребности. Съвременните развити държави и общества се изправиха
пред заплахата не само да рухнат социалните им системи, не само да се увеличи
броят на маргинализираните общности и да се влоши криминогенната обстановка,
но и да им се налага друг тип култура. Държавите трябва да намерят адекватни
мeханизми за въздействие и върху виртуални общности в които „пребивават“
мигрантите.
Ключови думи: миграция, мигрантски общности, виртуални етнически общности,
идентичност, сигурност.
Abstract: Today, as never before, the number of people, the scale of displacements and
attempt to settle are without parallel in human history. In the world sharply increases
number of people who practically can’t participate in today's economic life, but must
satisfy their material and spiritual needs. Modern developed countries and societies faced
up to the threat not only to collapse their social systems, not only to increase the number of
marginalized communities and worsen criminal situation, but also to their having another
type of culture. Countries must find adequate ways to impact on virtual communities in
which „reside” migrants.
Key words: migration, migrant communities, virtual ethnic communities, identity, security.
Безспорен факт е, че в глобалната епоха, както никога досега, броят на хората,
мащабите на преместванията и опитът за заселване, както и отражението на тези процеси върху стопанския, политическия, социалния и духовен живот, нямат аналог в
цялата човешка история. Разбира се, демографският бум слага сериозен отпечатък
върху интензивността и разнопосочността на мигрантските потоци. Милиони хора
бягат от родните си страни в търсене на сигурност, работни места, социална подкрепа и по-добро качество на живот.
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Под влияние на процесите на глобализацията границите между държавите се
размиват, което води до някои специфични заплахи за сигурността [1]. Броят на мигрантите в света расте. Само през 2015 г. Европа и държавите от Европейския съюз
„посрещнаха“ стотици хиляди мигранти, а в световен мащаб през същата 2015 г.
броят на мигриращите хора достига 244 милиона. През 2010 г. той е 222 млн., през
2005 – 91 млн. и през 2000 г. е 173 милиона [2].
Според прогнози на Световната банка около 250 милиона т.н. климатични бежанци ще напуснат родните си места /в Африка и Латинска Америка/ [3]. Както отбелязва Васил Проданов: „Намаляващото и застаряващо население на Европейския съюз
натоварва социалните системи, прави необходима нова работна ръка, но в същото
време липсва способност да бъдат интегрирани около обща идентичност милиони
мигранти. Таково голямо количество хора, които идват в Европа от други континенти
и с друга религиозна и цивилизационна принадлежност за толкова кратко време, не е
имало никога преди това в историята, включително и по време на падането на Римската империя. Затова тяхното интегриране в условия на общо нарастване на социално-икономически неравенства става невъзможно.“ [4].
Миграционният натиск, на който страната ни е подложена и по мащаб, и по интензивност може би не изглежда толкова сериозен, но несъмнено крие редица рискове и заплахи за сигурността. И в България, и в целия Европейски съюз противодействието на незаконната миграция се превръща в силно политизиран въпрос както на
национално, така и на европейско равнище [5].
В глобализиращия се свят и при съвременната система на международните отношения посоката на основните миграционни потоци е от общества и държави в икономическа криза, насилие, липса на демокрация, много често и на държавност, към
общества и държави с политическа стабилност, икономически просперитет, символна
икономика и развита демокрация.
Най-общо мигрантите могат да се разделят на няколко основни категории – бежанци, икономически мигранти и социални мигранти.
Бежанците търсят убежище в съседна държава, а техният статус и закрила е регламентиран в Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. /Женевската конвенция/ и в Протокола за статута на бежанците от 1967 г. /Нюйоркският протокол/. Съгласно Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. бежанец е всяко лице, което
основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност,
принадлежност към определена социална група или политически убеждения, намира
се извън страната си по произход и не може или не желае да се възползва от закрилата на тази страна, или да се завърне в нея поради страх от преследване. Подобна легална дефиниция на „бежанец“ може да открием в Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, както и в Закона за убежището и бежанците в Република
България.
Икономическите мигранти се придвижват, за да намерят нова работа и възможности да подобрят икономическото си положение. Става дума за хора, които искат и
могат да работят, имат нужната квалификация или са готови да се квалифицират
допълнително в държавата, в която пристигат, и да бъдат конкурентни на пазара на
труда. Съществуват режими на приемане както на бежанци, така и на икономически
мигранти и те се отнасят до прекосяването на границата през КПП, до режима за работни визи, регистрация и т.н. Интеграцията на тези мигранти е необходима във
всичките й възможни форми.
Винаги е съществувала и миграция, която може да определим като социална, или
миграция за подобряване на социалния статус и благосъстояние, без да се търси връз168
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ка с възможностите за реализация на пазара на труда. В резултат на протичащите
процеси на глобализация и разгръщането на т.н. символна икономика в света рязко
нараства броят на хората, които практически не могат да участват в съвременния
икономически живот, но трябва да задоволяват своите материални и духовни потребности. Днес с изключителни темпове расте броят на социалните мигранти. В съвременните мигрантски потоци относителният дял на бежанците и икономическите мигранти рязко спада.
Как да определим мигрантите, които нарушават границите, и не спазват законите
на страната, в която се намират. Много често те се определят като „нелегални“. Смятам, че по-точното понятие е „незаконен мигрант“, защото „нелегален“ се отнася повече до престояването, а „незаконен“ се отнася и до нарушаване на границата на
съответната страна, и до нарушаване на законите със самото пребиваване в страната.
Как трябва да бъдат спирани на границата, в какви лагери трябва да бъдат настанявани, след като бъдат заловени или след като доброволно се представят пред властите, как трябва да бъдат връщани. Това са въпроси, които не са обект на този доклад.
Важно е обаче да подчертая, че е крайно време да направим съществената разлика между това как суверенната държава приема мигранти, които търсят икономическа реализация, от която пазара на труда има нужда, като държавата приемник противодейства на жестоката им експлоатация и осигурява тяхната социална защита и
условия за материалното и духовното им развитие, и това какво трябва да прави суверенната държава, когато нахлуват мигранти на нейна територия.
Рязкото нарастване на броя на хората извън закона и действащи в нарушение на
закона, били те мигранти или не, изисква реакция на държавата, дългосрочна стратегия и политика за противодействие на рисковете и заплахите за сигурността. Самото
определяне на поведението като незаконно не кореспондира с желание за интегриране в обществото и държавата приемник. Основната характеристика на тези мигрантски общности е стремежът да се капсулират, да изграждат паралелни социални структури.
Стремежът на незаконните мигрантски общности да запазят на всяка цена културната си идентичност и етническа принадлежност сам по себе си е разбираем, но
може да бъде използван за генериране на заплахи за сигурността.
Съвременните развити държави и общества се изправиха пред заплахата не само
да рухнат социалните им системи, не само да се увеличи броят на маргинализираните
общности и да се влоши криминогенната обстановка, но и да им се налага друг тип
култура. Сигурността (национална и международна) съдържа в себе си и културния
интегритет, а несигурността – заплахата за идентичността и за ценностното ни отношение към света. Сигурността е свързана и със способността на дадено общество да
запази същностния си характер в променящи се условия, с устойчивостта на традиционните модели на език, култура, сдружаване, религиозна идентичност и обичаи.
Към най-очевидните промени, внасяни от глобализацията в духовната сфера, се
отнасят: възникването на открити информационни потоци и пространства; разпространяването на унифицирана попкултура, сходни стандарти и стилове на живот,
както и на етични норми; транснационалните контакти на всички равнища; възникването на универсални програмни кодове за общуване. Всичко това означава дълбока
трансформация на условията и механизмите на културния живот, който вече не може
да съществува обособен в рамките на локални или национални общности.
Ценностите и идеите изпитват сложно преплетено въздействие от потоците на
националния, международния и глобален културен обмен. Ограничават се възможностите на правителствата да контролират връзките на обществото с външния свят.
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Води ли глобализацията към отмиране на национални култури и местни традиции,
към тяхната конвергенция или към единна, стандартна планетарна култура?
Най-новите явления опровергават такава хиперглобалистка прогноза. Напротив,
почти повсеместно се извършва възраждане и самоутвърждаване на разнообразни
партикулярни форми на общност, чиято идентичност се основава на расови, етнически, религиозни, езикови принципи или локални особености. Глобализацията е процес, който се разгръща, след като човечеството е сътворило изключителното културно разнообразие.
Мощната мигрантска инвазия може да бъде представена и като общуване и синтез на култури, но причините за незаконната миграция не са свързани с културния обмен и по същество е налице заплаха за културната идентичност на нациите приемници. На европейската и глобалистката ориентация на елитите все още се противопоставят културната неповторимост на европейските нации и оцелелите корени на националното съзнание. Не са за пренебрегване електоралните успехи на националистически партии, както и противопоставянето на една твърде ускорена интеграция.
Отделният човек не може да обхване всички елементи на културата на етническата група, към която принадлежи, а още по-малко на глобалната култура на цивилизацията. В този смисъл културата, като структура от по-високо равнище, постига ново качество и се променя под въздействие единствено на промени в колективното човешко преосмисляне и в съществуващата парадигма.
Състоянието на сигурност винаги се е възприемало и като ценност и се е
свързвало с приемане или отхвърляне на ценности и ценностни системи. Още през
1952 г. Арнолд Уолфърс предлага дефиниция, според която „в обективен смисъл
чрез сигурността се измерва отсъствието на заплаха за определени ценности, а в
субективен – отсъствието на страх, че тези ценности могат да бъдат заплашени.“ [6].
„Виртуални общности“ е термин, възникнал в процеса на формиране на Интернет
пространството, и означава нов тип общество, функциониращо в електронното
пространство; обединения на участници в групи, деклариращи общи интереси и ценности. Ако традиционният тип общност се определя на базата на етническа, расова,
езикова, политическа, икономическа или полова основа, то за виртуалната общност
като че ли произходът, полът, икономическото състояние или политическите убеждения не са съществени.
Когато „виртуалният човек“ изявява своята позиция и гледна точка, може да не е
със същата идентичност, каквато е в реалното общество. Промяната на идентичността може да бъде свързана с различното ползване на собственото име, както и с различни данни за местоживеене и година на раждане. Този тип неадекватна идентичност във виртуалното пространство се разпространява върху другите участници в
общността и върху всички „присъстващи“ във виртуалното пространство. Подаването на грешни лични данни във виртуалната общност често е и израз на недоверие към
нея или израз на нагласата, че всеки момент тя може да бъде игнорирана и отхвърлена.
Ползването на фалшива идентичност най-често е сигнал, че човекът е несигурен
по отношение на интегрирането си в една голяма общност. От психологична гледна
точка смяната на идентичността и запазването на анонимността са свързани с лабилността на Аз-образа и възможността да се развива своеобразна параноя.
За да принадлежи човек към виртуална или реална гражданска общност, трябва
да има определени годности за работа в мрежата, но и култура, която да му помага да
различи виртуалното и реалното и да избере едното или другото. Виртуалното пространство действа с различни канони от реалното и те най-често си проличават в ценностната система на индивида. Все по-често се констатират разлики в ценностната
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система и атитюдите на личността, която е изцяло погълната от виртуалната среда, и
на тази, която е здраво стъпила в реалния свят. Много от авторите твърдят, че понятието „гражданин на света“ най-ясно се вписва единствено и само във виртуалното
пространство.
Възникването и развитието на виртуални етнически и религиозни общности е
възможност за представяне и отстояване на културна идентичност на хора, които в
действителност може и да не принадлежат към дадена култура. Освен в другите си
прояви капсулованите мигрантски групи може да търсят и намират своята идентичност, да претендират за нейното налагане и с аргументите за количеството на хората,
които не съществуват реално. Има вече достатъчно доказателства, че чрез „съществуването“ във виртуалните общности по-скоро се пробужда от дълбините на колективното несъзнавано архетипен обединяващ модел за оцеляване и развитие.
Всеки член на виртуална общности разгръща един или повече персонажи и едновременно с това играе съответните роли. Въпросът е кой е режисьорът на играещите
роли. Виртуалното общуване дава възможност на индивида да натрупа преживявания
в дименсиите на социалните роли. По същество всички членове на виртуални общности заживяват в (само)наложена едностранчивост и дори в частично информационно затъмнение, водещо директно до формиране и разпространение на илюзии. Много
изследователи определят този феномен като „демократична цензура“. Тя не отнема и
не забранява информация, а контролира или принуждава към конюнктурно мнение
чрез селекция или игнориране.
Към всеобщата илюзия, че всичко може да се научи от „Гугъл” и „Уикипедия”, се
добавя илюзия от следващото равнище: в мрежите се формират ценности, единствено
там се отстояват модерните ценности, социалните мрежи ще улеснят утвърждаването
на западните ценности т.н. Въпросът е дали ще се опазим от инерцията да придадем и
на новите информационни технологии значение, което би довело до деструктивност
и фрагментация на личната идентичност.
Според мен в най-добрия случай социалните мрежи могат да са едно от основните средства за формиране на гражданска общност, средство за информационна поддръжка и „място“ за формиране и споделяне на идеология. Едва в реални действия и
в конкретни реални акции се проявява действителната общност, включително и мигрантската общност. Затворената в мрежата общност изглежда внушителна, организирана и сплотена, без да е всъщност такава. Разочарованието при срещата с действителността много напомня разочарованието при срещата след виртуалното запознанство.
Дори видени само от гледна точка на информационната реалност, проявите на
виртуалните общности на свой ред се нуждаят от представяне чрез другите средства
за масова информация, които, освен че отразяват, естествено манипулират процесите
и резултатите.
Традиционно културната идентичност се дефинира посредством принадлежността на индивида към някаква група или комбинация от групи – етническа, религиозна, национална, държавна, езикова, по пол, територия и пр., но днес се множат
общностите, които търсят „виртуалната“ си идентичност в глобалната мрежа.
Проблемите с реалните капсулиращи се мигрантски общности са идентифицирани достатъчно ясно и въпреки това политиките и конкретните действия от страна на
държавата са неефективни. Що се отнася до съществуващите виртуални общности, в
които „пребивават“ мигрантите, тепърва трябва да се търсят механизмите за въздействие от страна на държавата.
От друга страна, съществува една непрестанна борба за налагането на определен
модел, който да има доминиращо място в цялостния духовен облик на обществото.
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„В началото на ХХІ век като активни субекти на промяна се включват милиони хора
чрез граждански организации, децентрализация, развитие на сложни пазарни механизми. Но опитът показва, че тези социални институции, чрез които обществото получава съответни информационно-рефлексивни механизми за ускорено развитие,
без разпад и сривове, съвсем не са безпроблемни и в редица случаи не само че не подобряват управляемостта на системата, а я затрудняват.“[7].
Това придава нов смисъл на държавността предвид предизвикателствата на глобализма. Държавността е изразяване и защита (със сила, законност и ред) на духа, на
общия интерес и общата воля на хората, живеещи на дадена територия. Не е лъжехипербола, а е факт, че глобализмът съдържа в себе си в зародиш ерозията на нациятадържава. Но както винаги, ако една тенденция се схваща като заплаха, възниква нейна контратенденция, която неутрализира първата и носи равновесие.
Доколкото се запазват във времето духът, обичаите, традициите, съответно интересите и волята на териториалните общности, ще се запазва – макар и в променяща
се форма – и държавността като тяхна еманация, независимо от това дали се свиват
или разширяват териториалните общности.
Социалното и икономическото неравенство ще продължи да поражда нови конфликти, нови „армии просяци“. Държавите са от значение, защото са носители на отговорност, но и защото осигуряват изпълнението, което е решаващо за поддържането
на вътрешния и международния ред.
Преходът от модерност към постмодерност води до преобръщането на съществуващите парадигми на сигурност. То е резултат от цивилизационните
промени, глобализацията, преминаването към общество на „знанието”, където
информацията е основният ресурс, а целите на политиката за сигурност са ориентирани към индивидуалната сигурност. „Предизвикателството пред взимащите решения е как да разпознаят правилните възможности в комплекта от инструменти и
как могат да бъдат комбинирани по нови и иновативни начини.“ [8].
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Abstract: The present study examines current problems of scientific theoretical and
practical application in the field of migration policy. The authors justify the need for a
common global and pan-European long-term migration strategy with a corresponding plan
for its implementation. They emphasize the importance of clarifying the theoretical basis of
migration policy. The most important issues in the field of migration policy are defined and
the attention is drawn toward the need of taking appropriate actions at both international
and national level.
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В последно време редица изследователи смятат, че активизирането на миграционните процеси на територията на Европа и на свързаните с това екстремистки и
терористични актове изискват в условията на засилена глобализация и на информационно общество създаването на общоевропейска и дори на обща световна дългосрочна миграционна стратегия с план за действие. Според тези автори само на основата на общосподелени и на общоприети концепция и доктрина в това отношение може да се провежда целенасочена ефективна и ефикасна миграционна политика.
Известно е, че миграцията има положителни и отрицателни страни. Общата регулация на миграционните процеси ще доведе до намаляването на негативните последствия от миграционния натиск.
Нешо повече. Общата регулация на миграционните процеси създава оптимални
възможности за формирането на устойчиви критерии, индикатори, показатели, правила и в крайна сметка на минимални стандарти за работа за ефективно и ефикасно
използване на обществено-икономическите ресурси. Така ще се подобрят етнокултурните и етнорелигиозните взаимоотношения в обществото. Привържениците на тази теза смятат, че най-значимите научни открития и новаторства са се извършвали по
време на най-големите миграционни движения в историческото развитие на човечеството или т. н. „световни преселения на народите“.
В областта на миграционната политика се разработват много, най-вече национални програми и планове за устойчиво развитие. Повечето от тях се отнасят до регулиране ръста на населението, разширяването на възможностите за нарастване на трудовата заетост, за оптимално развитие на социалното регулиране на раждаемостта и
други. Ето защо при съвременните условия на миграционна активност, изясняването
на научно-теоретичната основа на миграционната политика има актуално значение. В
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този смисъл миграционната политика може да се определи като целенасочена научно
обоснована обществено-политическа дейност на държавните и на обществените органи на управление, както и на други социални институции и институти за регулиране
на миграционните процеси. Тя включва система от цели, задачи и средства за
постигане на устойчиво развитие на всяко общество, държава и нация. Като правило,
става дума за такава система от мерки, която направлява протичането и развитието на
миграционните процеси по пътя на оптимизацията на уседналост, подобряването на
условията на живот на място, формирането на индивидуално различие на миграционно съзнание и поведение, което да съответства на общоприеманите нагласи, очаквания, предпочитания, желания и представи за обективните интереси и потребности на
общественото развитие.
Миграционната политика е съществена част от социално-икономическата и социално-културната политика на всяка държава и общество. Ето защо предприетите
мерки в това отношение са длъжни да способстват или във всеки случай да не
възпрепятстват реализацията на главните цели, които си поставя пред себе си обществото. В този смисъл всяка обществено-политическа, обществено-икономическа
и обществено-културно-политическа програма трябва задължително да съответства
на разработената и влязла в действие програма в областта на миграционната политика. Последната трябва комплексно и интегрирано да въздейства върху устойчивото
развитие. Ето защо е необходимо тя да не се свежда само и единствено до намаляването или ликвидирането на неблагоприятните явления в конкретната миграционна
ситуация. Миграционна политика е нужно да се провежда и тогава, когато съществуващите миграционни параметри (параметрите на миграционната активност) се възприемат за нормални. В този случай нейната роля се заключава в поддържането на
миграционните параметри в допустими граници/параметри/ограничения.
В широкия смисъл на думата миграционната политика понякога се отъждествява
с демографската политика или с политиката за народонаселението, а в тесния смисъл
на думата – съответно, като част от нея, наред с тази, отнасяща се до регулиране на
условията за трудовата заетост, за подобряване на условията на труд, за оптимизиране на възможностите за специализация, квалификация и преквалификация, за стимулиране на социалното осигуряване, за подобряването на качеството на живот или за
повишаването на жизненото равнище и т.н.
Обекти на миграционната политика се явяват както населението на дадена страна, разглеждано като едно цяло, така и населението на отделни региони (области),
социално-демографски общности (групи), етнодемографски образувания, семейнородствени групи и други. Миграционната политика не трябва да се разглежда отделно от анализа на динамиката на конкретна миграционна ситуация. Нейните тенденции и перспективи се обуславят и определят от характера и целевата насоченост на
съответните видове миграционна политика. В общ вид миграционната политика
обикновено се свежда до: формирането в дългосрочна перспектива на желан режим
на миграционна активност; съхраняването или изменението на тенденциите в областта на динамиката на числеността и структурата на населението; регулирането на трудовата заетост и уседналост; етнокултурните и етнорелигиозните характеристики на
населението; съотношението между вътрешна и външна миграция; социалната поддръжка на инвалидизираните хора; трудово-професионалните характеристики на населението; семейно-родствените характеристики на населението и други.
Основните направления на миграционната политика включват:
 Създаване на социални условия за оптимално съчетаване на развитието на
семейството с професионалната заетост на съпрузите или родителите;
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 Създаване на условия за устойчиво развитие на образованието и обучението в
съответствие с обществено-икономическите и обществено-културните интереси и потребности;
 Понижаване на заболяемостта и смъртността на населението;
 Подобряване на качеството на живот;
 Регулиране на миграционната активност;
 Регулиране на процесите на урбанизация и разселване на населението;
 Осигуряване на държавна помощ за социално слабите граждани, за инвалидизираните граждани, на пенсионерите, на нетрудоспособните и други.
Тези направления трябва да бъдат съгласувани с такива важни цели на социалната политика, като: заетост, образование, култура, регулация на доходите, здравеопазване, професионална кариера, социално осигуряване и други.
Мерките на миграционната политика се делят на:
 Икономически – платен отпуск, подпомагане на семействата с повече деца и
други;
 Административно-правни – законодателни актове, регламентиращи регулирането предимно на демографските и на миграционните процеси;
 Просветно-културни и възпитателни – призвани да формират активна обществена култура, обществено съзнание и обществено поведение чрез въвеждането на общоприети или общо възприемани морално-нравствени норми и
стандарти.
Знание за същността на миграцията откриваме още в античността. Идеи за въздействие върху процесите, отнасящи се до миграцията на населението се съдържат в
трудовете на античните мислители (Платон, Аристотел и др.). В Древния Рим на границата на новата ера се приемат закони (едикти и декрети), които касаят намаляване
на миграционната активност чрез повишаване на раждаемостта като се поощрява
(стимулира) брачността сред свободните граждани.
През Средновековието били утвърждавани неотменими обществени порядки,
чрез които брачността, по-голямото семейство и неограничената раждаемост се считали за основополагащи критерии за традиционно обществено поведение на населението.
В съвременните условия миграционната политика става един от водещите приоритети на все повече нарастващия брой страни с повишена миграционна активност
не само в Европа, но и в Азия и Латинска Америка. От 1960 г. до сега Организацията
на обединените нации (ООН) провежда непрекъснато проучвания за миграционните
нагласи и представи във всички държави, нейни членки. Систематизираните резултати, заедно с тези от демографските проучвания, се съхраняват и систематизират
в специализирана информационна банка-данни. В нея се систематизира информация
за миграционната характеристика на населението на 174 държави.
Проблематиката, свързана с въпросите на миграцията стои постоянно на вниманието на Европейския съюз. През първото десетилетие на новото хилядолетие в
ЕС мигрират ежегодно над 1 350 000 души. Страните членки търсят отговори на
редица въпроси като – Може ли миграцията да се направлява в съответствие с икономически критерии? Как да се решават проблемите с човешките права, които възникват при опитите да се ограничават и контролират миграционните процеси? Какво
става с онези, които влязат в ЕС без желаната квалификация? Как да се справим с нелегалната имиграция? Нашата страна, като един от приетите наскоро членове на
организацията е изправена пред същите проблемни въпроси, отговорите на които се
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търсят. Какви решения да вземем и по кои пътища да се върви по това време е все
още не съвсем ясно. Миграционният поток е с посока, обратна на този на „старите“
страни-членки. От страната с високи темпове „изтича“ човешки потенциал, предимно
с висока квалификация. Входящият миграционен поток е достатъчно слаб, а пристигащите чужденци са предимно с ниско образование и квалификация. Все по-силно започва да се проявява проблема с нелегалната миграция.
Последвалите процеси в областта на миграцията, довели до миграционната криза
в периода 2014-2017 г. поставиха на вниманието на европейските институции редица
проблемни въпроси, част от които все още предстои да бъдат решени.
Каква е институционалната и правно-нормативната рамка, и кои са институциите
в ЕС, занимаващи се с въпросите на миграцията?
Три са основните институции, които участват в законодателния процес на
ЕС: Европейският Парламент, Европейската Комисия и Съветът на Европейския Съюз на държавите членки.
Европейският парламент е основният елемент на демократичната система на
ЕС. Състои от членове, избрани пряко от европейците. Заедно със Съвета, с който
трябва да постигне съгласие, Европейският парламент е отговорен за:
 разглеждане, изменение и приемане на европейското законодателство;
 определяне на годишния бюджет на ЕС, на базата на предложения от Европейската комисия;
 осъществява контрол на дейността на Комисията по осъществяване на политиката на ЕС и как харчи парите на данъкоплатците от бюджета на ЕС.
Съветът на Европейския Съюз: представлява правителствата на държавите
членки на ЕС. Състои се от съответните ресорни национални министри. Заедно с
Европейския Парламент, с който трябва да постигне съгласие, Съветът е отговорен
за разглеждане, изменение и приемане на европейското законодателство, на базата на
предложения от Европейската комисия.
Европейската Комисия: Тя е „изпълнителният орган” в системата на ЕС. Ръководи се от председател и комисари, отговарящи за отделните ресори. Комисията:
 предлага нови закони на Парламента и Съвета;
 отговорна е за прилагането на вече приетото законодателство;
 прилага политиките на ЕС;
 управлява програмите и действията на Съюза.
Заедно, тези три институции определят чрез „обикновената законодателна процедура“ (бивша „процедура за съвместно вземане на решения“) политиките и законите,
които са валидни за целия ЕС. По принцип Комисията предлага нови закони, а Парламентът и Съветът ги приемат. След това те биват прилагани от Комисията и страните членки, като Комисията следи за правилното им въвеждане и изпълнение.
Законодателството на ЕС е разделено на първично и вторично. Договорите (първично законодателство) са основата или главните правила за всички действия на ЕС.
Вторичното законодателство – регламенти, директиви и решения – се изготвя на
базата на принципите и целите, залегнали в договорите.
Стандартната процедура за вземане на решения в ЕС, наричана „обикновена законодателна процедура“ означава, че пряко избраният Европейски парламент трябва
да одобрява законодателството на ЕС заедно със Съвета (правителствата на 28-те
държави от ЕС).
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Съответните първични и вторични документи се разработват от експертни групи.
Комисията ги предоставя на Европейският парламент и Съветът, които преглеждат
предложенията на Комисията и предлагат поправки. Ако Съветът и Парламентът не
могат да се споразумеят за поправките, се провежда второ четене на което Парламентът и Съветът отново могат да предлагат поправки. Парламентът има правомощия да
блокира законодателното предложение, ако не може да се споразумее със Съвета.
При непостигане на споразумение, помирителният комитет се опитва да намери решение. На това последно четене законодателното предложение може да бъде блокирано както от Съвета, така и от Парламента.
Въпросите на миграцията са в ресора на ГД „Миграция и вътрешни работи“ (DG
HOME) която разработва и изпълнява политиките на Комисията в две области – миграция и убежище, граници и сигурност със следните секторни политики: Законна
миграция, Незаконна миграция и връщане, Контрол по външните граници, Убежище,
Международно сътрудничество по въпросите на миграцията, Шенгенско пространство и вътрешни граници.
DG HOME ръководи цялостната дейност, свързана с реализацията на политиките
на ЕС в областта на миграцията.
„Общата европейска система за убежище (CEAS) е основният ми приоритет
от момента, в който встъпих в длъжност, и участвам в преговорите от самото
начало. Създаването на тази система е историческо постижение – нещо, към
което държавите от ЕС и Европейският парламент се стремят от 1999 г. насам.“
Това са слова на г-жа Сесилия Малмстрьом, Европейски комисар, отговарящ за вътрешните работи.
Ще направим кратък преглед на съдържанието на този така важен приоритет,
който е един от крайъгълните камъни на миграционната политика на ЕС.
В създаденото пространство с отворени граници и свобода на движението въпросът за наличието на един общ за целия ЕС подход към предоставянето на убежище е от жизнена важност за съюза.
Убежището е основно право. Предоставя се на хора, които бягат от преследване
или тежки посегателства. Предоставянето му е международно задължение по
силата на Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г.
Потоците от търсещи убежище лица не са постоянни, нито пък са равномерно
разпределени на територията на ЕС. Така например броят на молбите за убежище в
страните членки на ЕС от върховата стойност от 425 000 през 2001 г. спада до помалко от 200 000 през 2006 г., достигайки съответно 431 хиляди през 2013 г.,
627 хиляди през 2014 г. и около 1,3 милиона през 2015 и 2016 г.
Предоставянето на убежище не трябва да бъде лотария. Държавите-членки на ЕС
споделят отговорността да приемат хората, търсещи убежище, като зачитат тяхното
достойнство, гарантират справедливо отношение към тях и разглеждане на отделните
случаи по единни стандарти, така че независимо от мястото, където кандидатът за
убежище подава своята молба, резултатът да бъде сходен.
Всъщност Европейският съюз търси решение на въпроса за създаване на обща
европейска система за убежище още от 1999 г., когато бяха създадени т.н. общи
стандарти и бе задълбочено сътрудничеството, така че да се гарантира равностойно
отношение към кандидатите за закрила независимо от мястото, където те кандидатстват за убежище. Бяха преразгледани основните законодателни актове, регламентиращи целия процес, с опит да се приведат в съответствие с горните критерии:
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 Преразгледаната Директива за процедурите за убежище целеше постигането на по-справедливи, по-бързи и по-качествени решения за предоставяне на
убежище
 Преразгледаната Директива относно условията на приемане трябваше да
гарантира, че в целия ЕС са налице хуманни материални условия за приемане
на търсещите убежище.
 Преразгледаната Директива за признаването изяснява основанията за предоставяне на международна закрила и следователно засилва обосновката на решенията за предоставяне на убежище. С нея се целеше подобряването на достъпът до права и мерки за интеграция за лицата, ползващи се с международна
закрила.
 Преразгледаният Регламент от Дъблин цели определянето на държавата,
компетентна да разгледа молбата, и изяснява правилата, които уреждат отношенията между държавите.
 Преразгледаният регламент за „Евродак“ дава достъп на правоприлагащите
органи до базата данни на ЕС за дактилоскопични отпечатъци на лицата, търсещи убежище, при строго ограничени обстоятелства с цел предотвратяване,
разкриване или разследване на най-тежките престъпления, като убийство и
тероризъм.
Последвалата само няколко години по-късно (2014 - 2017 г.) миграционна криза,
обхванала за кратко време почти всички страни членки на ЕС, показа сериозни пукнатини в ОЕСУ, водещи до разногласия между страните, неравенство на отговорностите, различни национални интерпретации на законодателната база, стигащи до откритото им игнориране. Това наложи предприемането на спешни мерки за последващо преразглеждане на законодателния инструментариум, което продължава и към
настоящия момент без да е завършен и приет нито един от горните директиви и регламенти. Причините – сериозни различия между страните на първа линия и тези от
вътрешността на Съюза, наличието на национални политики на отделни страни, противоречащи на принципите на споделена отговорност, равноправие, спазване на критериите и изискванията на действащото законодателство и други. Това доведе до непропорционално натоварване на страните на първа линия и на по-богатите държави
членове на ЕС за сметка на други, отказващи да споделят част от миграционната
тежест за сметка на другите.
Темата миграционен натиск, нежелани мигранти, носители на терористични
заплахи, е успешно експлоатирана от различни крайно десни националистически
движения и партии, което води до засилване на националистическите настроения на
населението на приемащите европейски страни, отрицателно до враждебно отношение към мигрантите, преиграване с картата на националната сигурност за сметка на
търсещите международна закрила чужденци и други. Предстоящите избори в отделни страни допълнително втвърдяват позициите и по този начин увеличават различията между държавите членки по основните проблемни въпроси.
В резултат на всичко това вероятността да за постигане на договореност между
страните членки и приемане на новите законодателни актове в рамките на сега действащият Европейски парламент намалява с всеки изминал ден. Всичко това води до
извода, че Общата Европейска Система за Убежище не нито обща, нито справедлива,
а шансовете това да се постигне се отдалечават все повече в обозримото бъдеще.
От само себе си се налага извода за необходимост от един всеобхватен анализ на
цялата система на действие на Европейския съюз – от дефинирането на политичес178
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ките приоритети, през процедурите на изготвянето и приемането на законодателните
актове, ефективността на системата за контрол на тяхното прилагане, до участниците
в целия процес.
Светът се развива с високи темпове не само технологично. Развива се и гражданското общество което дава все по-отчетливи заявки за участие в процесите на вземане на решения и осъществяване на контрол върху тяхното изпълнение. Това налага
преосмисляне на ролята на гражданския сектор в процесите на всички нива.
Това, заедно с наличните противоречия по основни политики на ЕС между отделни държави-членки допълнително усложнява и притежава потенциал да се превърне
в съществен фактор, който може да дефинира неочаквана посока на развитие на
съюза. Повече от важно е, бъдейки различни, да се намери път за дефиниране на
жизненоважните общи приоритети на ЕС, които да се следват от всички членове на
съюза. Постигането на хармония в разнообразието, при запазване на националната
идентичност не е „causa perduta”, а е напълно постижима цел.
Следва да се преосмисли и ролята на международните организации като ООН,
НАТО, ОССЕ и други, както и на неправителствения сектор. Така например в НАТО
започна процес на развитие на т.н. невоенни способности. Следва да се проучи възможността този процес да се разшири и обхване породената от миграционните процеси проблематика. Добър пример в това отношение беше опитът за участие в урегулирането на миграционния натиск по море от Република Турция към Гърция.
Един от най-важните акценти в миграционната политика на Република България
е диаспоралната политика. За разрешаването на демографската криза е необходимо
да се осигури миграционен приток за постоянно живеене в страната на съотечественици от българските диаспори зад граница, както и на квалифицирани чуждестранни
специалисти, перспективни млади чужденци. Приоритетно, обаче трябва да се разработят действени и мащабни, ефективни и ефикасни мерки за поддръжка на хората,
които желаят да се завърнат в своята историческа Родина. Нужно е да се създаде
такъв съвременен организационен модел за управление на миграционните процеси,
който на институционално равнище да обединява усилията на реално функциониращите и взаимодействащи си организации, оказващи помощ и различни услуги на потенциалните и на реалните мигранти. Този модел задължително трябва да включва
представители на гражданския сектор – фондации, асоциации, професионални гилдии, обществени организации и др.
Външно-политическите характеристики на миграционната политика на Република България, в това число и репарацията, отчитат влиянието на такива фактори, като:
интеграцията на постсоциалистическото пространство, смяната на политическите
ориентири, приватизацията и диаспоризацията. Съотечествениците, живеещи зад граница се разглеждат до голяма степен като демографски ресурс. Но също така, редица
учени ги разглеждат в качеството им на социално-политически, социално-икономически и социално-културни комуникационни канали за утвърждаването на българските национални интереси зад пределите на Република България.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ
ПРИ ЗАЩИТА СИГУРНОСТТА НА ГРАНИЦИТЕ И
УПРАВЛЕНИЕТО НА МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
Боряна Хинова, докторант
Военна академия „Георги Сава Раковски“

STRATEGIC ACTIVITIES OF THE STATE AUTHORITY FOR THE
PROTECTION OF BORDER SECURITY AND MANAGEMENT OF
MIGRATION PROCESSES
Boryana Hinova
Анотация: В доклада се поставят въпроси, свързани с механизмите на държавната власт при защита сигурността на границите на страната. Авторът не се ограничава само в представяне на същността и концепциите за защита на стратегическите обекти като елемент от националната сигурност, но разглежда основни
понятия и характеристики от защитата на държавната граница. В доклада се акцентира и върху методите и средствата за въздействие и управление на миграционните процеси.
Abstract: The report raised questions about the mechanisms of state authority in protecting
the border security of the country. The author does not restrict only in presenting the
essence of protection of strategic sites as an element of national security, but considers the
basic concepts and characteristics of the protection of the state border. The report also
focuses on methods and means of impacting and managing migration processes.
Ключови думи: държавна власт, гранична сигурност, национална сигурност,
отбрана на територията, миграционни процеси
Key words: state authority, state border security, national security, defense of the territory,
migration processes
Държавното управление е система от дейности и институции, които осъществяват функционирането и управлението на всяка държава. Чрез системата си от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и възникналите
обществени отношения, като реализира основните си функции – вътрешни, в пределите на държавната територия и спрямо гражданите, живеещи на тази територия, и
външни, свързани с международната политика и междудържавни отношения. В процесите на функциониране на държавата основни градивни елементи от държавното управление се явяват създаването на законите, тяхното прилагане и правна интерпретация;
държавното обществено осигуряване и данъчно облагане; гарантирането на обществения
ред и отбраната на страната; външната политика и други свързани дейности.
Формите на държавното управление показват начина на структуриране и интегриране на държавните органи чрез осъществяването на определени връзки и отношения между тях. От своя страна формите на държавното управление показват начините за организиране на висшите органи на властта в държавата и тяхната структура,
принципите, които са залегнали в основата на взаимодействието между държавните
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органи и начините за осъществяване на комуникация между върховната власт и гражданите. Съществено място при функционирането на органите на държавното управление има гарантирането и зачитането на основните права и свободи на гражданите.
Стратегически аспекти на държавното управление
В по-голямата част от съвременните форми на организация и функциониране
държавното управление се реализира чрез трите си големи стълба – изпълнителна,
законодателна и съдебна власт. Държавната власт представлява сложна политикоправна категория за организирано ръководство на държавата. Властта на държавата е
задължителна за всички, които се намират на нейната територия, включително за
всички нейни граждани, намиращи се извън границите на дадената държава. Държавната власт е: единна – въпреки разделението на властите основната цел е да се осигури единна политика на държавата; всеобхватна – обхваща всички правни субекти и
суверенна – има върховенство по отношение на другите недържавни власти.
Поставяйки въпроса за държавната власт, основната мисия на държавното управление се явява гарантирането на демократичните устои на държавата. Това не би могло да се осъществи, ако не бъдат гарантирани и защитени териториалната й цялост,
суверенитет и конституционен ред, демократичното функциониране на институциите
и основните права и свободи на гражданите, за да може нацията да се развива и увеличава своето благосъстояние, а страната успешно да защитава националните си интереси и да реализира националните си приоритети. В обобщение това означава да
бъде гарантирана и защитена националната й сигурност.[1]
За да бъдат реализирани приоритети на държавното управление, ясно трябва да
се формулират задачите на националната сигурност, като едно от направленията при
осъществяване на набелязаните цели е да се гарантира сигурността и защитата на
стратегическите обекти и дейности в държавата. В българското законодателство
(съгласно Постановление № 181 на Министерски съвет от 2009 г.), държавното управление е определило стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност на страната. Въпреки, че то е отменено с влизането на сила
на Постановление № 256 от 17 октомври 2012 г.[2] за приемане на Наредба за реда,
начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и
обектите им и оценка на риска за тях, в списъка по т.VIII на приложението му е
описано съдържанието на сектор „Държавно управление“ чрез стратегическите му
дейности и обекти.[3] Според §2 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС
№ 256 от 2012 г., стратегическите обекти и дейности от значение за националната
сигурност, определени в списъка-приложение към Постановление № 181 от 2009 г.,
се приемат за установени критични инфраструктури и са част от критичната инфраструктура на страната, което ги прави и приоритетни за националната й сигурност. В
тази връзка и съгласно нормативните регламенти, охрана на държавната граница, отбраната на територията, териториалното море и въздушното пространство на страната, са основна стратегическа дейност на държавното управление, като гарантирането
на тяхната защитеност е основен приоритет на държавата.
Механизми на държавното управление при защита на държавната граница, отбраната на територията, териториалното море и въздушното пространство на страната
Всяка държава има своя държавна граница, като охраната и осигуряването на
неприкосновеността й е една от основните функции на държавата. Охраната на държавната граница е неотменна част от системата за сигурност на държавата и на
реализирането на държавната погранична политика. Тя представлява съгласувани
дейности на държавните органи и органите на местното самоуправление, която се
183

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

осъществява в рамките на техните пълномощия, чрез прилагането на организационно-правни, дипломатически, икономически, отбранителни, погранични, разузнавателни, контраразузнавателни, оперативноиздирвателни, митнически, природозащитни,
санитарно-епидемиологични, екологични и други мерки. Охраната на държавната
граница предполага гарантирането на жизнено важни интереси на личността, обществото и държавата на държавната граница, в пределите на приграничната територия.
Тя се осъществява от всички органи на изпълнителната власт в съответствие с техните правомощия. Охраната на държавната граница се осъществява с цел недопускане
на противоправна промяна на местата през които минава, осигуряване на спазване от
физически и юридически лица на режима на държавната граница, пограничния режима, режима на пропускателните пунктове. Тези изброени мерки влизат като част от
общите мерки за сигурност, които се осъществяват в рамките на общата политика за
сигурност на държавата и предполагат функционирането на съответните правови режими. При изпълнението на основните функции на държавното управление за осигуряване охраната и неприкосновеността границите на страната значение имат и свързаните с темата понятия, като:
„Държавна граница” е линията, която огражда територията на Република
България. Вертикалната повърхност, минаваща по тази линия, определя границите на
въздушното пространство и земните недра на страната.
„Гранична зона” е територия с дълбочина 15 км, която на сухоземната граница
се определя от линията на държавната граница, а на морската и речната граница – от
линията на брега, и в която Национална служба „Гранична полиция” осъществява
правомощията си по охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим.
„Гранична ивица” е частта от граничната зона, разположена непосредствено по
протежение на линията на сухоземната граница, с дълбочина до 300 м, считано от линията на държавната граница. Островите и българската част от водите на граничните
реки се включват в граничната ивица, като разпоредба не се прилага за река Дунав.
„Нарушител на държавната граница” е лице, пресякло или опитващо се да
пресече държавната граница на Република България по какъвто и да е начин извън
пунктовете за пропускане или в пунктовете за пропускане, но в нарушение на правилата за нейното преминаване.
„Преминаване на границата” е пресичането на линията на границата на Република България.
„Граничен контрол” е контролът, който се осъществява по отношение на лицата, превозните средства и стоките по повод преминаване на държавната граница или
присъствието им в граничната зона.
В чл.56 на сега действащия Правилник за дейността на Министерството на вътрешните работи е дадено определение само за две от представените понятия:
„гранична зона“ и „гранична ивица“.[4] Според законовия регламент, гранична зона е
територията с дълбочина 30 км, която на сухоземната граница се определя от линията
на държавната граница, а на морската и речната граница – от линията на брега, и в
която ГДГП – МВР осъществява правомощията си по извършване на граничен контрол, в който се включва граничното наблюдение и граничните проверки. Граничната
ивица е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на
линията на сухоземната граница с дълбочина до 300 м, считано от линията на държавната граница.
От друга страна според Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, отбраната е система от политически, икономически, военни, социални и
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други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и
осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на
държавата, като за подготовката и осъществяването й се възлагат права и задължения
на въоръжените сили на Република България, на държавните органи, на органите на
местното самоуправление и местната администрация, на юридическите лица и на
гражданите.[5]
Съгласно Националната отбранителна стратегия, системата за отбрана, като част
от системата за национална сигурност, включва органите за ръководство, командване
и управление, въоръжените сили, съответната инфраструктура, силите и средствата
на министерствата и ведомствата от централната администрация, специализираните
служби, териториалната администрация, органите на местното самоуправление, търговските дружества, държавните предприятия, организациите и гражданите. Отбранителната мисия обхваща задачите, свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост, защитата на териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО, в условията на чл.5 от Вашингтонския договор.[6]
За изпълнение на тази мисия въоръжените сили осъществяват: наблюдение, контрол и защита на въздушно-космическото пространство, наблюдение и защита на
морските пространства; поддържане в готовност на системата за ранно предупреждение и управление; поддържане на необходимите национални способности в състояние за функциониране в съюзната система за колективна отбрана. В случай на въоръжен конфликт, в който са застрашени суверенитетът и териториалната цялост на
страната, се привлича целият потенциал на въоръжените сили и невоенния компонент от системата за отбрана на страната. Задействат се и механизмите на колективната отбрана. За изпълнение на този вид държавна дейност въоръжените сили и невоенният компонент на системата за отбрана изграждат и поддържат способности за изпълнение на следните задачи: осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната; поддържане, възстановяване и техническо прикритие на националната инфраструктура; осигуряването на пристанища, летища и гари за съсредоточаване на сили
и средства на НАТО на българска територия; охрана на държавните граници с неучастващите във военния конфликт съседни държави където и когато това е необходимо; охрана и отбрана на особено важни обекти на територията на страната; борба с
десантите, диверсионно-разузнавателните и терористични групи на противника; поддържане на обществения ред и вътрешната сигурност; оказване помощ при бедствия,
аварии и катастрофи, възстановяване на разрушения и други.
Държавното управление при регулиране на миграционните процеси
Динамиката на съвременния свят и протичащите в него процеси са неизменно
свързани с глобализацията на света. Световните миграционни процеси са важен компонент, който съпътства човечеството още от епохата на неговото възникване. Те са
сложен комплекс от явления и връзки, чрез който се формират съвременните държави и облик на човешката цивилизация. Световните организации днес отчитат, че над
1 млрд. души от населението на земята се намират в непрекъснато движение. От друга страна в процесите, съпътстващи съвременното развитие на човечеството все поактуален се явява проблемът за външните миграции и възникването на бежанска и
миграционна криза. През последните 20 години милиони хора са избягали от продължителните вътрешни и международни конфликти и военни действия в невралгични
точки по света. Световните миграционни процеси намират отражение в различни
сфери от социално-икономическото развитие и на Европейския континент. Влияние
върху миграцията в ЕС оказва съчетанието от икономически, политически и социални фактори, като относителният икономически просперитет и политическа стабил185
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ност на съюза са оказали значителен притегателен ефект върху мигрантите. Съществено влияние върху миграционните процеси в Европа оказват военните и
междуетнически конфликти в някои части от света като Азия, Африка, Сирия,
Афганистан и др., далеч надхвърлили обхвата на вътрешнодържавните и териториални спорове и неуредици, в резултат на което се възникват хуманитарни, социални и
политически кризи и потоци от бежанци.
В тези динамични процеси България, както и повечето страни от Югоизточна
Европа попадат във фокуса на нелегалните имигранти като „транзитен коридор“ по
пътя им към страните от Централна и Западна Европа. Статистиката показва, че
страната ни остава встрани от основния маршрут през Гърция, Македония и Сърбия,
като тези и други обстоятелства са предпоставка за намаления миграционен натиск
по границите на страната през последните години.
В рамките на държавното управление на страната, граничната сигурност и граничното управление остават приоритети в областта на сигурността и миграцията,
като основната отговорност за реализирането на целите и задачите при защитата на
държавната граница и осигуряването на ефективната й охрана, е на Министерството
на вътрешните работи, подпомагано в тази си дейност от въоръжените сили на страната. Предвид геостратегическото си положение, България е външна граница за ЕС.
Сред основните рискове за граничната сигурност на страната през последните години
се очертава тенденцията, след военния разгром на „Ислямска държава“ на завръщането на чуждестранни бойци в родните им страни в Европа. Те могат да преминат
чрез миграционните потоци, което от своя страна е предпоставка за формиране на терористични и логистични клетки на наша територия. Друг съществен факт, представляващ потенциален риск за увеличаване на нелегалния трафик към България, е концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Турция и Северна
Гърция. Възпиращ ефект, водещ до намаляване на миграционния поток към страната
ни през 2017 г. оказват спазването от страна на Турция на двете споразумения с ЕС
по отношение на мигрантите, взетите мерки за контрол на българо-турската граница
и завършването на временното инженерно възпиращо съоръжение с дължина 236 км
по протежение на цялата българо-турска граница, компенсиращите мерки по българогръцката граница, както и активната подкрепа и участие на Европейската агенция за
гранична и брегова охрана (ФРОНТЕКС), осъществяваща функции по управление на
европейските граници, при възникване на извънредна ситуация. В областта на граничния контрол са изградени и се поддържат системи за видеонаблюдение в контролните кабини и на трасетата на ГКПП.[7]
В изпълнение на приоритети от държавната политика по опазване и защита на
границите през последните години са предприети редица мерки за хармонизиране на
националното законодателство и практики с достиженията на ЕС в областта на миграцията. През 2018 г. са изготвени проекти за изменение и допълнение на Закона за
чужденците в Република България и на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България. Постоянен е срокът за провеждането на съвместните
специализирани полицейски операции по българо-турската граница с участие на сили
и средства от Гранична полиция и Министерството на отбраната. Ефективно работи
тристранният контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на
ГКПП Капитан Андреево. Продължават операциите със служители на Агенция
ФРОНТЕКС на българо-сръбската и българо-турската граница.[8]
Изпълняват се заложените приоритети по отношение на статута и основанието за
пребиваване на мигрантите в Република България в съответствие с изпълнението на
държавните политики за прием на лицата, търсещи международна закрила. С извър186
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шени в края на 2015 г. промени в Закона за убежището и бежанците в българското
национално законодателство са въведени някои от Директивите на ЕС, като по този
начин законът отговаря напълно на европейските и международни стандарти в областта
на убежището. Това от своя страна гарантира провеждането на справедливо и законосъобразно производство за предоставяне на международна закрила на бежанците.[9]
Заключение
В условията на съвременната глобализация на света и динамично променящата се
стратегическа среда, изпълнението на заложените държавни политики поставя нови
предизвикателства пред държавната власт. Значението на понятия като държавно управление, граничната сигурност, отбрана на територията и пр., поставени през фокуса и в контекст на понятия като сигурност и национална сигурност, придобиват ново
и актуално звучене. От своя страна посочените механизми на държавното управление, при реализирането на политиките за сигурност на страната, намират своето приложение чрез Системата за защита на националната й сигурност. Само компетентните държавни органи от системата, в условията на действащото законодателство,
могат ефективно да гарантират и защитават националните интереси, сигурността на
гражданите и обществото, териториалната цялост и суверенитета на държавата.[10]
Механизмите на държавното управление влияят върху степента на защита на
националните интереси в различни сфери на обществения живот. За гарантиране на
националната си сигурност държавата провежда държавна политика, която дефинира
основните направления в дейността на органите на държавната власт и определя
задълженията им в рамките на тяхната компетентност при защита на националните
интереси.[11] Само чрез политиките за национална сигурност могат да се осигурят
стабилността на държавните институции, техният капацитет за функциониране и
избягване на обществен срив и безпорядък. Те са пряко насочени към управление на
рисковете за сигурността на държавата и само чрез тях са налице възможности за
отразяването на заплахите, гарантирани са законните права и свободи на гражданите
и е запазен икономическият и социален просперитет на страната.[12]
Литература:
1. Закона за УФСЗНС, в сила от 01.11.2015 г., обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.
2. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, в сила от 23.10.2012 г., приета с
ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ, бр. 81 от 23 октомври 2012 г. с изм. и доп.
3. Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, обн. ДВ, бр.
59 от 28.07.2009 г.
4. Правилник за устройството на дейността на МВР, в сила от 22.07.2014 г., приет с
ПМС № 207 от 18.07.2014 г.
5. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ, бр. 35 от
12.05.2009 г., с изм. и доп.
6. Национална отбранителна стратегия на Република България, приета с Решение №
283 от 18 април 2016 г. на Министерски съвет.
7. Отчет за дейността на МВР през 2017 г.
8. Отчет за дейността на МВР през 2018 г.
9. Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет за 2016 г.
10. Семерджиев, Цв. и Н. Митев. Информационна сигурност. С., 2015.
11. Иванов, М. Контраразузнаването – тайни инструменти за влияние. П., 2019.
12. Мичев, Ст. Философия на сигурността /хуманност и насилие/. С., 2015.
187

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

МИГРАЦИЯТА И ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА РАЙОНИТЕ –
ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
д-р Ивелина Проданова
Университет по библиотекознание и информационни технологии

MIGRATION AND DEPOPULATION OF THE REGIONS –
A DANGER FOR NATIONAL SECURITY
Ivelina Prodanova, PhD
University of library studies and information technologies
Анотация: Разгледани са данните, свързани с демографската ситуация в България.
Очертани са различията в регионите. Посочени са възможни мерки и инициативи,
които целят преодоляване на неблагоприятните тенденции.
Ключови думи: демографско развитие, регионално развитие, национална сигурност
Abstract: Data Linked to the demographic situation in Bulgaria are examinated.
Differences between the regions are outlined. Possible measures and initiatives aimed at
overcoming the negative trends are pointed out.
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Миграционните процеси и регионалните различия не създават пряк риск за сигурността на страната, но разгледани съвкупно с данните за демографското развитие
очертават тенденция, която е неблагоприятна за националната сигурност.
Цифрите от последното преброяване в България, проведено през 2011 година показват, че населението е 7 364 570 души. И без задълбочен анализ ще видим, че
съществена част от населението на страната е струпано в най-големите градове. В 60
български общини преброените лица са под 6000 души.1
Статистическите данни на НСИ седем години по-късно показват:
„Демографска ситуация в страната през 2018 година:
 Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
 Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
 Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
 Намалява детската смъртност;
 Увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;
 Остава непроменена очакваната средна продължителност на живота.
1

Национален статистически институт, Преброяване 2011
http://www.nsi.bg/census2011/NPDOCS/Census2011final.pdf
188

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

Брой и структури на населението
Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%. Мъжете са 3 395 701
(48.5%), а жените – 3 604 338 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 061 жени. Броят
на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се
увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.”2
Само за една година населението на страната е намаляло с близо 50 хиляди души,
толкова, колкото живеят в един средно голям български град. Дори само тази цифра е
достатъчно тревожна и изисква начертаването на редица от мерки, които на първо
време поне да задържат тези процеси.
Пак в статистиката на НСИ можем да прочетем, че в градовете живеят 5 159 129
души, или 73.7%, а в селата - 1 840 910 души, или 26.3% от населението на страната.
София, Пловдив, Варна Бургас, Русе и Стара Загора са градовете с повече от 100 000
жители.
В 73 общини с население под 6 000 души живеят едва 4.0% от населението на
страната. Ако сравним цифрите с тези от 2011 г., ще видим, че броят на общините с
население под 6000 души е нараснал с 13 и можем да очертаем извода, че продължава обезлюдяването на малките населени места.
Сходни са данните на Евростат от 2016 г.: „Трайна тенденцията на обезлюдяване
на селските райони и преселване на хората към големите градове в България, показват последните данни на Евростат.
В градска среда у нас живеят около 5,2 млн. души, които обитават 2,6 млн. броя
жилища. Европейската статистика отчита, че делът на градското население се е увеличил – от 20% през 1950 г. – до 67% на сто през 1990 г. и до 75% през 2016 г.
Селските райони за около 65 години са загубили близо 6 милиона души население за сметка на градските райони. В момента в селата у нас живеят около 1,8 млн.
души.
Отчита се също, че София и Варна са единствените градове у нас, които през последните години отбелязват непроменено трайно увеличение на населението си – в
София с около 30%, във Варна – с около 10%. А най-бързо обезлюдяващите градове
са Враца и Видин.”3
След две години предстои да се проведе ново преброяване в страната. Предвид
тенденцията, посочена през 2011-та година, както и демографските данни за 2018 година, моята лична прогноза е, че за съжаление населението в страната ще продължи
да намалява, регионалните дисбаланси ще продължат да се задълбочават, а общините с население под 6000 души вероятно ще са повече от 73.
Процесът на намаляване на раждаемостта е факт не само в най-малките населени
места. Все по-често в доклади, проучвания и статии в пресата можем да прочетем
стряскащи цифри, които за съжаление потвърждават тази тенденция.
2

Национален статистически институт, Население и демографски процеси през 2018 г.
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2018_ZG7X53J.pdf
3
Faktor.bg, Евростат: В България има трайна тенденция за обезлюдяване на селските райони,
https://www.faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/evrostat-v-balgariya-ima-trayna-tendentsiya-zaobezlyudyavane-na-selskite-rayoni
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В публикация във вестник „24 часа“ се цитира прогноза на БАН, според която до
2040 година населението на България ще е под 6 милиона души.4 Очевидно продължава да е налице нереализиране на репродуктивния идеал на българите – семейство с
две деца, очертан в Националната стратегия за демографско развитие на Министерството на труда и социалната политика. Една от причините, посочени за намаляване на
раждаемостта е емиграцията на българи във фертилна възраст.„Според НСИ например за същите тези 30 години – между 1984 и 2016 г., България е напусната от
1,85 млн. български граждани.”5
Проблемите, свързани с намаляването на населението и обезлюдяването засегна в
речта си Папа Франциск по време на посещението си в България неотдавна: „Сега, в
този исторически момент, 30 години след края на тоталитарния режим, който възпрепятстваше свободата и инициативите, България трябва да се справя с последиците на
емиграцията, през последните десетилетия, на повече от два милиона нейни съграждани, напуснали страната в търсене на нови възможности за работа. В същото време
България – както и редица други страни от стария континент – трябва да държи сметка за онова, което може да се нарече нова зима: демографската, паднала като ледена
завеса над голяма част от Европа, последица от намаленото доверие в бъдещето. Следователно спадът на ражданията, който се прибавя към интензивния миграционен
поток, доведе до обезлюдяването и напускането на много села и градове.”6
Демографската зима, за която говори Папата е факт не само за България, но и за
много от държавите в Европа. Считам, че този въпрос е много сериозен и актуален, и
следва приоритетно да се формират политики, които да насърчават повишаването на
раждаемостта в страните от Европейския съюз.
Да очакваме, че ще се промени тенденцията на намаляване и застаряване на населението, означава да очакваме чудо. Цифрите сочат, че е крайно време демографското развитие на страната да стане основен приоритет и да се въведат ефективни мерки
за насърчаване на раждаемостта. Сред тях удачни са запазване на платеното майчинство за период от две години; осигуряване на детски надбавки за всяко българско дете, без значение какъв е дохода на родителите; осигуряване на финансово подпомагане за студентите, които отглеждат деца; възможност за безплатно ползване на общежитие; възможност за настаняване на млади семейства с деца в държавни и общински жилища; въвеждане на данъчни облекчения за млади семейства с деца; осигуряването на гъвкави модели, които да позволяват на майките да съвместяват кариерното развитие с отглеждането на децата и др.
Предвид цифрите, логично в бъдеще можем да очакваме намаляване на броя на
работещите, статистиката показва още застаряване на населението. Дори само това
може да ни даде основание да очакваме неблагоприятна тенденция и за социалната,
здравната и пенсионната системи.

4

„ 24 часа”, БАН: Изчезването на българите вече е необратим процес, под 6 млн. у нас през
2040 г. https://m.24chasa.bg/novini/article/6786607
5
Dnes.bg Почти 2 млн. българи напуснали България за последните 30 г.
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/09/22/pochti-2-mln-bylgari-napusnali-bylgariia-za-poslednite30-g.388602
6
„Дневник”, Словото на папата: Демографска зима се спусна като ледена завеса над Европа
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/05/05/3429383_slovoto_na_papata_demografska_zima_se_sp
usna_kato/
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И към момента продължава миграция на населението от селата и малките градове
към по-големите градове и от по-големите градове – към столицата и чужбина. В основата на обезлюдяването на районите е липсата на поминък за хората.
Все по-често в пресата можем да видим публикации, които в средносрочен план
очертават липса на кадри в редица професии. Знаем, че поради по-добро заплащане
много от българските лекари работят в чужбина. Вече се отчита, че намалява броя на
медицинските сестри, причината – отново ниското заплащане, другият важен извод
очертан в статия във вестник „Дневник” от януари 2018 г., е че средната възраст е 58
години и една четвърт от медицинските сестри трябва да се пенсионират през тази
година.7
Подобна е ситуацията при учителите, средната възраст на българския учител е 50
години и той е с 10 години по-възрастен от учителя в Европейския съюз и Съединените щати. Почти половината от българските преподаватели ще излязат в пенсия до
няколко години8.
За липсата на инженери също се говори отдавна. Напоследък често се споменава
и за липса на кадри в професии, където образователния ценз не е толкова висок.
Например няма достатъчно строителни работници, чистачи, обслужващ персонал в
хотелиерството и ресторантьорството и др. От една страна търсещите работа, твърдят, че не са налице достатъчно възможности за реализация, от друга страна работодателите считат, че липсва достатъчно работна ръка. Причината вероятно се корени в
заплащането, което отвежда и по-ниско квалифицираните работници извън пределите на страната, където за същия тип работа получават по-добри доходи и това им дава
възможност да осигурят по-висок стандарт на живот за семействата им.
Глобалният свят, в който живеем предоставя лесен и бърз достъп до информация
за хората. В този смисъл както българските стоки и продукти се конкурират на пазара
със стоки и продукти от целия свят, така хората получават информация за възможностите за работа не само в страната, но и в чужбина, което логично очертава извода,
че заплащането на труда за коя да е професия вече не е тайна. Следва да се разсъждава в посока, че българският работодател се конкурира с работодателите от целия
свят, не само по отношение на заплащането, но и по условия за работа и възможности за кариерно развитие.
От голямо значение е обвързването на приема в средните и висшите училища с
потребностите от кадри за бизнеса и държавната администрация и то с хоризонт поне
от 10-15 години напред. Част от проблема, свързан с липсата на квалифицирани кадри, би могъл да се реши чрез сътрудничество между местната власт и университетите. Би могло да се мисли в посока осигуряване на възможности за реализация на
млади специалисти в по-малки населени места, като освен работата, например се осигури възможност да ползват жилище безплатно.
Известно е, че небалансираното регионално развитие представлява риск за националната сигурност. Цитираните по-горе цифри на НСИ показват, че се задълбочава дисбаланса в териториалното разпределение на населението и това има логично
7

„Дневник”, „Продължава да намалява броят на медицинските сестри” https://www.dnevnik.
bg/zdrave/2018/01/09/3109108_produljava_da_namaliava_broiat_na_medicinskite_sestri/
8
Btv, Средната възраст на българския учител е 50 години, https://btvnovinite.bg/
bulgaria/srednata-vazrast-na-balgarskija-uchitel-e-50-g.html
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обяснение. Ако разгледаме ситуацията в малките населени места, ще установим, че в
голяма част от тях живеят предимно възрастни хора. Силно ограничени са възможностите за работа за по-младите. В много населени места липсват лекари, в немалка
част от тях няма и училища. Инфраструктурата се нуждае от сериозни инвестиции.
Продължавам да считам, че за да се смекчат неблагоприятните тенденции спешно
трябва да се предприемат мерки. Вярвам, че най-работещата мярка, за да се задържат
хората в обезлюдените райони, е да се осигури възможност за работа и то с приемливо заплащане. Трябва да се работи целенасочено за привличане на инвестиции и насърчаване на частната инициатива, както и за подобряване на инфраструктурата.
И към момента в страната съществуват множество малки селища, в които липсват услуги като сметосъбиране, няма изградена канализация, липсва съвременна инфраструктура, има проблем с обществения транспорт, поради лошата инфраструктура и малкото потребители на услугата, превозвачите не желаят да обслужват тези
курсове.9 В много от селата няма лекари и стоматолози. За жалост и в общинските
центрове средата на живот е несравнима с тази в големите градове. Бюджетите на тези общини не могат да решат проблемите и на практика в много от случаите местната
власт е безсилна. Липсва инвеститорски интерес. В много от тях държавните структури са основния работодател, бизнесът осигурява възможност предимно за сезонна работа в сферата на селското стопанство. Цените на имотите са далеч по-ниски спрямо
големите градове, заплащането на труда – също и това създава един порочен кръг, излизането от който става все по-сложно с времето.
Ако ситуацията се запази такава, каквато е към момента в бъдеще тези населени
места ще бъдат все по-обезлюдени. Липсващата или неподдържана инфраструктура,
поради ограниченост на ресурси, ще изисква още повече средства. Решението е в
проучване на потенциала на всеки от регионите в България. Локализиране на центрове за развитие на индустрия, селско стопанство, лека промишленост и т.н. Целенасочено инвестиране на средства от държавата в тези региони.
Продължавам да мисля, че реформа в сферата на местното самоуправление в посока редуциране на броя на общините би спомогнала за положителното развитие на
населените места. Иначе казано да започнем да гледаме на населените места като
мениджъри – да търсим всички възможности за развитието им, да насърчаваме и
чуждия, и българския инвеститор, да подпомагаме малкия и среден бизнес, защото
иначе каква перспектива можем да очакваме за населено място, в което живеят предимно възрастни хора, липсват здравно обслужване, няма възможности за работа и
наред с това е налице инфраструктура, която има крещяща необходимост от подобряване? Не предприемането на действия може да доведе само до едно – да станем
свидетели на задълбочаването на проблемите. Разбира се сливането на общините не
трябва да се осъществява механично, а предвид териториалната близост на населените места и възможностите за развитие на новосъздадената община. Окрупняването не
просто ще спести разходи и ще намали администрацията, но и ще даде възможност
общините да са по-конкурентоспособни, да поддържат и изграждат адекватна инфраструктура, да осигурят качествено административно обслужване. Активността им за
създаването на по-добри условия за развитие на местната икономика и привличането
на инвеститори, както и откриването на трайни работни места е от решаващо значение за недопускането на тотално обезлюдяване на районите.
9

Малки села в региона могат да останат без обществен транспорт, Darik news
https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/malki-sela-v-regiona-mogat-da-ostanat-bez-obshtestventransport-2157416
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С увереност считам, че повишаването на доходите на населението би спомогнало
за решаването на гореописаните проблеми. Насърчаването на раждаемостта и осигуряването на по-добри условия за живот в малките градове и селата без съмнение
изискват сериозен финансов ресурс и последователни усилия от страна на държавата.
Но само по този начин биха могли да се ограничат неблагоприятните тенденции. За
осигуряването на националната сигурност на страната ни е важно в България да има
балансирано регионално развитие с благоприятна жизнена среда и възможност за
трудова реализация на хората, в противен случай рискуваме в недалечното бъдеще
населението да е струпано в шест от големите градове и селищата в непосредствена
близост до тях, а останалите райони да продължат да се обезлюдяват.
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МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТА НА
ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
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MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF HEALTH
SECURITY AND NATIONAL SECURITY
Assoc. Prof. Krasimir Koev Doctor of Science
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Абстракт: Разглеждат се актуални проблеми на здравната сигурност и националната сигурност във връзка с пребиваването на мигранти на територията на Р.Б.
Поставени са въпроси свързани с превенцията, профилактиката и предотвратяване
възможността от пренасяне на заразни и паразитни болести. Обърнато е внимание на съществуващата заплаха, опасност и риск от умишлено внасяне и заразяване
на отделни групи от населението на Р. Б. обособени на етнокултурен и етнорелигиозен принцип.
Ключови думи: здравна сигурност, национална сигурност, мигранти, заразни болести, паразитни болести.
Abstract: Current issues of health security and national security regarding the residence of
migrants on the territory of R.B. are discussed. Issues have been raised concerning the
prevention, prevention and prevention of the possibility of transmission of infectious and
parasitic diseases. Attention is drawn to the existing threat, danger and risk of deliberately
infecting and infecting certain groups of the population of the R.B., divided into ethnocultural and ethno-religious principles.
Key words: health security, national security, migrants, infectious diseases, parasitic
diseases.
Националната здравна сигурност е елемент на националната сигурност и вътрешната сигурност, като се съсредоточава върху мерки за предотвратяване, защита, реагиране и възстановяване на здравето от въздействието на безброй заплахи с потенциални последици за здравето. Това се прави, като се определят целите, стратегическите цели, както и възможностите, необходими за справяне и ответна реакция на потенциални заплахи и инциденти със значителни последствия. Здравите хора – визията
на нацията и планът за постигането на оптимално здраве – също подкрепя и допринася за постигането на национална здравна сигурност.
Съществува взаимна зависимост между националната сигурност, сигурност и националната здравна сигурност. С други думи, здравето на хората на нацията има пряко влияние върху националната сигурност.
Все по-голям брой учени са прегърнали парадигмата за сигурността на човека
като са съсредоточени усилията си върху здравето, сигурността и предизвикателствата пред националната сигурност, породени от инфекциозните заболявания. Един
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от най-значимите автори в рамките на парадигмата за здравна сигурност е Price-Smith
/Андрю Прайс-Смит/[1]. Той е обосновал подробно за необходимостта от „фундаментално реконцепция на стандартните определения за национална и международна сигурност”. Неговата работа комбинира казуси с трансгранични количествени анализи
до демонстриране на потенциалното въздействие на инфекциозните заболявания върху националното развитие и сигурност. Той открива, че високите нива на инфекциозни заболявания могат да имат сериозни последици за държавна икономика, образователна система, военни и политически институции. Освен това отбелязва, че въздействието на инфекциозните заболявания може да продължи до петнадесет години. PriceSmith/[1] твърди, че обхватът на заплахата в сегашната епоха е много по-голям, отколкото по всяко време в историята. Сингър оценява влиянието на СПИН върху международната сигурност чрез представяне последиците за националните военни и
граждански борби/[2].. Освен това президентът Джордж Буш посочи разпространението на СПИН в Африка и Карибите като сериозна заплаха за международната
общност през 2003 г. Към края на 2002 г. UNAIDS и СЗО оценяват, че 42 милиона
хора по света понастоящем са били заразени с ХИВ като от тези 42 милиона, грубо
29,4 милиона ХИВ-позитивни са живели в Африка на юг от Сахара. Това число представлява 70% от всички ХИВ инфекции по света/ [3, 4, 5, 6]. Още по-зашеметяващи
29.4 милион ХИВ-позитивни хора представляват 8.57% от цялото население на Централна Африка. Никой друг регион на света дори не е близо до това широко разпространение на епидемия. Епидемия от ебола се разпространява в Западна Африка през
2014г., като взима много жертви/ [7,8]. През 2018 г. се разпространява епидемия от
ебола в Демократична република Конго.
За внасяните паразитни болести в Република България от ендемични тропически
и субтропически региони представляват проблем в клинико-терапевтичен и епидемиологичен аспект/[9-13]. През последните години се наблюдава поток от мигранти,
идващи от Близкия Изток, Африка и Афганистан. Паразитните болести, които те носят са характерни за страните от където идват. Най-често са установени (аскаридоза,
тениаринхоза, амебиаза и др.), както и трансмисивни (малария, висцерална и кожна
лайшманиоза).
Сред мигрантите в Република България има установени с туларемия, коремен
тиф, морбили, рубеола, СПИН, хепатит Б и С детски паралич, холера, въшков тиф,
ХИВ, СПИН и др. По голям е броят на тези с ХИВ и СПИН и както с хепатит С и Б.
Заплахата от появата на нови и завръщането на отдавна считани за ликвидирани
заразни болести е повече от реална.
В условията на миграционен натиск някой предавани заболявания придобиват
остра социална значимост. Миграционите потоци са носители на заразни болести и
могат да предизвикат епидемии което да застраши здравната сигурност на населението и съответно националната сигурност. Трябва да се отбележи, че уязвимо е не само
местното население край бежанските лагери, но и населението живеещо в териториите през които минават нелегалните миграционни маршарути, където мигрантите
влизат в контакт с него. Като особено рискови групи се явяват трафикантите, както и
семействата които им дават подслон.
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включва български граждани, завърнали се в страната, както и
граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в
страната. През 2016 г. 21 241 лица са променили своето обичайно местоживеене от
чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 51.5%, а на жените – 48.5%.
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Сред дошлите да живеят в страната 33.8% са във възрастовата група 20 - 39 години, а
30.5% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 16.7%,
а най-възрастните (на 60 и повече години) – 18.9%. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (22.5%), Руската федерация (15.3%) и Украйна (7.4%).
В контекста на миграционните процеси следва да се отбележи и съществуването
на още едно явление, застрашаващо националната сигурност. Значителният брой
чужди граждани, които се стремят да напуснат пределите на своята страна и да се
установят в държавите от Западна Европа, представляват криминогенен фактор, тъй
като някои от тях са част от каналджийски мрежи. В тези условия се създава благоприятна среда за извършването на други престъпления – тези против личността, в
частност трафик на хора и най-вече на деца.
През 2018 г. не се отчита промяна във факторите, стимулиращи миграционните
процеси от Азия и Африка към Европа. Миграционните потоци към европейския континент запазват устойчив характер. Продължава да се увеличава ресурсът, който националните правителства и европейските институции са принудени да отделят за
справяне с миграцията.
През последните две години се отчита относително намаляване на миграционния
натиск към България в сравнение с 2015 г., но като цяло той запазва високи стойности. Нараства относителният дял на икономическите мигранти в потока. През 2016 г.
са регистрирани общо 42 466 опита на граждани на трети страни да преминат на територията на страната, което е намаление с 56% спрямо същия период на 2015 г., когато те са 95 641. Отчетено е намаление с 40% на броя задържани лица за незаконно
преминаване на държавната граница и за незаконен престой на територията на страната. През 2016 г. общо на вход, на изход без регистрация и във вътрешността на
страната са задържани 18 844 граждани на трети страни спрямо 31 281 през 2015 г.
През 2017г. при незаконно преминаване на държавната граница и навлизане на
територията на страната са задържани 4600 лица (намаление с 58% спрямо 2015 г.).
При влизане в страната на зелена граница са задържани 3603, а на ГКПП 997 граждани на трети страни. Преобладават лицата от Афганистан, Ирак, Сирия, Пакистан и
др. Най-динамична остава обстановката по българо-турската граница, където са задържани 4127 граждани на трети страни (намаление с 60% в сравнение с 2015 г.).
На изход при опит за незаконно преминаване на границата са задържани 14 310
граждани на трети страни, което е увеличение с 21% спрямо задържаните 11 805 за
2015 г.
Най-много опити за нарушаване на държавната граница са направили гражданите
на Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия. От задържаните 14 310 лица, 4977 са без регистрация от органите на МВР, като не са били задържани преди това на вход на
границата на страната. Най-много опити за незаконно преминаване на държавната
граница от граждани на трети страни са установени на българо-сръбската граница,
където са задържани 13 894 лица.
Във вътрешността на страната през 2016 г. са установени общо 9267 лица незаконно пребиваващи в Р България, при 11 900 за същия период на 2015 г., като се
отчита намаление с 22%. Преобладават лицата от Афганистан, Сирия, Ирак и
Пакистан.
България остава транзитна страна за преобладаващата част от мигрантите.
Пристигащите у нас имигранти проявяват много нисък интерес към предлаганите
възможности за интеграция в българското общество, тъй като голяма част от тях
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(предимно икономически мигранти със страна на произход Афганистан) разглеждат
престоя си тук само като междинен етап от придвижването си към други страни
Независимо от желанието и усилията на страната ни, социалната и трудовата
интеграция на мигрантите е един от основните и трудно преодолими проблеми.
Пристигащите мигранти са с много нисък образователен ценз, което представлява сериозна трудност при опитите те да бъдат приобщени към българската образователна
система. Това оказва влияние върху здравната им култура, която е много ниска. По
статистическите данни за последните две години лицата без образование са 23% от
всички потърсили закрила лица над 14 годишна възраст, а тези с начално или основно образование са 54%. Други 16% са със средно образование. Едва 6% са с висше
или полувисше образование. Недостатъчното ниво на образование е един от проблемите пред ефективната реализация на пазара на труда и способства за включването
на тези групи в незаконна дейност. Образованието е необходимо условия за реализация на пазара на труда, а след това и интеграция в обществото.
Каналджийските мрежи в България са тясно свързани с изградените международни канали, осъществяващи превеждането на незаконни мигранти от страните на
произход през България към Западна Европа. След 2012 г. непрекъснато се увеличава
броят на лицата, подпомагащи незаконното преминаване на граждани на трети страни през държавната граница. Повечето от тях са членове на организирани международни мрежи, които превеждат мигрантите по целия маршрут – от страната на произход до крайната дестинация, като си поделят отговорностите през различните гранични участъци и транзитни държави и са в непрекъсната връзка помежду си.
Каналджийската дейност може да прерасне в трафик и експлоатация на хора, тъй
като финансовите средства не са единственият начин за разплащане между мигрантите и каналджиите, като последните прибягват и до трудова експлоатация, търговия с
органи и др. Възможно е също така радикализирани лица, включително терористични бойци, да влязат в ЕС с миграционните потоци.
Издръжката на голям за мащабите на страната ни брой кандидатстващи за закрила и получили статут чужденци, както и нелегални мигранти, пребиваващи в центровете за временно настаняване, изисква значителен финансов ресурс за здравеопазване, който се пренасочва от други, чувствителни за българското общество сфери. Значително финансиране изискват и мерките за противодействие на мигрантския
натиск по границите.
Навлизането на територията на страната на чужденци, в чиито страни на произход не се прилагат системни мерки за профилактика и имунизация, крие здравни
рискове.
Превенцията на рисковете натоварва значително здравно-осигурителната система
особено по отношение на вирусни заболявания, неспецифични за територията на
Република България и Европейския съюз, като по този начин се дефинира и значителна отговорност на страната ни по отношение на недопускането разпространението
им.
През 2016 г. в бежанския център в Харманли се наблюдават мигранти с кожни
проблеми. От прегледани 126 лица с най-сериозни видими кожни проблеми, обриви и
усложнения, случаи на краста са установени при 26, на пиодермия 39, на варицела 18,
с дерматит 16, с остра вирусна инфекция 15 с лайшманиоза 1. От тях 23 с краста са
тези, които са пристигнали преди една седмица и са установени при първоначалния
преглед, а при три лица с усложнения от неправилно лечение. Съществуват опасения
за наличие на екзотични болести сред бежанците. Девет случая на болни от малария
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мигранти са регистрирани през 2016г.. Всички са били бежанци от Афганистан,
настанени в бежанския център в Харманли.След лечение в болница мигрантите са
върнати обратно в центъра. През 2016г. стотици жители на Харманли излязоха на
протест заради съмнения, че институциите не дават истинската картина на заразните
заболявания в бежанския център в града.
При направено социологично изследване през 2018г основните опасения са свързани с това, че бежанците биха могли да извършат престъпления (60%), да разпространят своите културни обичаи и религиозни вярвания (48%) и да разпространят
болести (39%). Опасения по отношение на личната сигурност, загубата на работни
места и заразяване с болести са били най-разпространени през 2013 г. в началото на
засиления мигрантски поток. През 2017 г. водещите са опасенията за сигурността,
различията в културата и религията.
Съществува заплаха, опасност и риск от умишлено внасяне и заразяване на отделни групи от населението на Р. Б. обособени на етнокултурен и етнорелигиозен
принцип.
В Босна и Херцеговина при приглеждане на 500 мигранти от 40 страни се установява че мигрантите имат най често краста. При един установяват вируса на СПИН.
Съобщава се за лица заразени с болести които се предават по полов път и хепатит С
Европейският съюз е отпуснал средства за четири проекта относно здравето на
мигрантите и бежанците у нас.
Съществува проект за промотиране на здравето, профилактика на болестите и
създаване на ... „миграционна политика“: действия във връзка с мигрантите и
бежанците.
Друг проект е „Подпомагане на мигрантите и общностите: анализ на социалните
фактори за здравето и неравнопоставеността в здравеопазването. В този проект се
прави преглед на основните опасения в областта на здравето на мигрантите и мобилното население по въпроси като законодателство и политика, обучение на здравни
работници, изследвания, психично здраве и грижи за майките и децата.
По линия на Третата здравна програма, която обхваща периода 2014-2020 г., през
2015 г. и 2016 г.са отпуснати 14,7 млн. евро за проекти, свързани със здравето на
мигрантите. През 2018г. около 4,5 млн. евро са предоставени за различни дейности,
включително във връзка с неравенството по отношение на здравето и за здравеопазване на мигрантите.
За недопускане на разпространение на внасяните болести от мигранти, е необходимо своевременно им диагностициране, специфично лечение и контрол на ефективността им от съответните медицински структури в страната.
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КОНЦЕПТУАЛНО-ПОРАЖДАЩ МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОРСКИ СУВЕРЕНИТЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
д-р Стоян Иванов Иванов

CONCEPTUALLY-CONTINUOUS MODEL FOR ORGANIZATION
AND MANAGEMENT OF THE MARITIME SURVEY SYSTEM OF
THE REPUBLIC OF BULGARIA
Stoyan Ivanov Ivanov
Анотация: Основното предназначение на Концептуално-пораждащ модел за организация и управление на системата за морски суверенитет е да бъде разгледана
идеята за моделиране на система за морски суверенитет, като акцента на модела е
върху, субординацията, взаимодействието и координацията на процесите между
институциите в системата за морски суверенитет.
Ключови думи: Концептуално-пораждащ модел, морски суверенитет.
Annotation: The main purpose of a conceptual model for organizing and managing the
system of maritime sovereignty is to consider the idea of modeling a system of maritime
sovereignty, with the emphasis of the model on the subordination, interaction and
coordination of processes between institutions in the system of maritime sovereignty.
maritime sovereignty.
Key words: Conceptual-emerging model, maritime sovereignty.
Целта на настоящия Концептуално-пораждащ модел е да бъдат направени предложения за усъвършенстване на организацията и управлението на системата за морски суверенитет в ключови направления, като главно място заема идеята за разработване и въвеждане в експлоатация на обща нормативна уредба (Примерно: Стратегия,
Доктрина, Концепция, Закон за морския суверенитет), която да урегулира цялостно
системата, като в нея ще се обърне внимание на първо място на целта, мисията,
визията, функциите, задачите, а след това и на субординацията, взаимодействието и
координацията на процесите в системата за морски суверенитет. Разработването и
въвеждането в експлоатация на обща нормативна уредба е важна съпка към повишаването на интегритета в системата. Сега съществуват изключително много нормативни документи (За справка, проф. Медникаров, в монографията Защита на морския
суверенитет е изброил над 60 меджународни и национални нормативни документи,
които са явяват правната основа на защитата на морския суверенитет)1, които урегулират отделни аспекти в системата за морски суверенитет на национално и международно ниво. С настоящия Концептуално-пораждащ модел се цели, ограничаването на
тези нормативни документи и свеждането им до един общ нормативен докумен,
който да урегулира системата на национално ниво, но също така да бъде оперативно
1

Медникаров, Б. Защита на морския суверенитет. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 2008 г.
стр. 403-409.
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съвместим с коалиционни партньори. Също така трябва да бъде обърнато съществено
внимание на субординацията, взаимодействието и координирането на процесите, както в мирно време, така и във военно време. На базата на този общ нормативен документ да бъдат разработени инструкции и правила за дейността на институциите, които точно и ясно да дават указания, кой, кога, къде, при какви обстоятелства, какво
прави, и кой, кога и при какви обстоятелства на кого е подчинен, като по този начин
ще се постигне необходимата оперативна съвместимост между институциите в системата, като по този начин ще се повиши и интегритета.
Системата за морски суверенитет е сложна система с много подсистеми в себе си.
Към настоящия момент в системата са ангажирани голям брой държавни институции,
което от своя страна е предизвикателство пред организацията и управленеито на системата, това е така, тъй като всяка институция има своя собствена нормативна уредба, която урегулира нейната дейност. От проведеното изследване на системата за
морски суверенитет се наблюдава силна дезинтеграция и липса на подходяща организационна култура, което води до недостатъчната ефективност на системата. Успешното изпълнение на поставените задачи изисква създаване на съвместни оперативни способности, които да се изграждат по начин, който гарантира организационната, прецедурната и техническата съвместимост. Тази съвместимост трябва да се
осигури чрез изготвяне и стриктно спазване на пакет от нормативна и поднормативна
уредба, организираща съвместно планиране, организиране и изпълнение на задачите
(такива, към този момент не са разработени в достатъчна степен за да създадат система). При това трябва да се гарантира, че изгражданите способности на отделните
компоненти ще са оперативно съвместими, което поставя не само технологични
изисквания, но и такива за съвместимост на процедурите за действие и управление,
процеси, база данни, информационни системи и др.
От направения анализ на системата за мроски суверенитет и изведените констатации на проблемите в организацията и управлението на системата за морски суверенитет като цяло, се стига до извода, че е необходим усъвършенстван концептуално-пораждащ модел на системата за морски суверенитет на Република България. Трябва да
се обърне внимание, че основна цел на всеки концептуален модел е и пресъздаване
на приложимостта на основните принципи, структурата и функционалността или
оперативността на моделираната система.
На концептуално ниво изграждането на нов концептуален модел на системата за
морски суверенитет няма как да не започне от държавата чрез нейните механизми.
Това е така, тъй като именно държавния апарат стои в основата на изграждането на
концептуален модел и детайлното разработване на теоретичен и приложен понятиен
апарат, който формира не само изграждането на фундамента на модела, но и съпътства цялостния процес на концептуално моделиране на системата.
От гледна точка на научната и познавателната стойност значимостта на всеки
концептуален модел се заключава във възможността за реалистично моделиране на
реални системи и ситуации. Затова ценността на изгражданите модели се повишава
при успешно усвояване на всички възможности за най-пълно съответствие на модела
с миналото, настоящето, и потенциалното бъдеще на моделираната система. Задължението за цялостно съответствие с реалния свят формира разликата между същността на концептуалния модел и модела на концепция, като при втория пълното съответствие не е задължително2.
2

Gregory, Frank Hutson. Cause, Effect, Efficiency & Soft Systems Models. Warwick Business
School Research Paper № 42, January 1992.
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В Концептуално-пораждащия модел на системата за морски суверенитет освен
целта, мисията, визията, ролята, мястото и функциите на системата е необходимо да
залегнат и следните важни условия, като основните и подпомагащите институции
участващи в системата за морския суверенитет, субординацията, организация и съгласуване на взаимодействията и координация на действията. Разпределението на задачите, които всяка от институциите изпълнява в мирно и във военно време (кой, кога и при какви обстоятелства действа, кой на кого, кога е подчинен). Разработването
и въвеждането в експлоатация на информационна система за обмен на информация
между институциите. Изготвяне на общи планове за съвместни учения и отиграване
на различни епизоди при възникване на кризи, както и планове за образователни и
квалификационни курсове към военните университети и академиите на МО и МВР за
подготовката на командния състав.
Концептуално-пораждащия модел трябва да се разгледа на концептуално и
съдържателно ниво.
На концептуалното ниво включва целта, стратегията, субекта и обекта на управление.
Целта определя към какво се стреми системата, какъв е смисълът на нейното
съществуване, в името на какво си взаимодействат нейните елементи. Стратегията е
сборът от взаимно свързани главни задачи, при реализирането на които системата
постига своите цели. Субекта на управление е този, който управлява системата, осъществява нейната стратегия и постига целта. Обектът на управление е този, който е
управляван в системата за реализиране на нейната цел.
На съдържателното ниво („сърцевината”) включва структура, ценности, правила
и ресурси и формира съдържанието на системата.
Структурата определя архитектурата на системата, нейните йерархични нива,
връзките за взаимодействие и каналите за обмен на информация (на фигура 1 е показана структурата на системата за морски суверенитет, нейните йерархични нива,
връзките за взаимодействие и необходимия обмен на информация между основните
институции от системата). Ценностите са онези общоприети и споделени в организацията жизнено важни виртуални неща, като идеи, възгледи, отношения, символи
пренасящи значението, с което са натоварени в организацията в определен исторически период от нейното развитие. Правилата са отражение на ценностите и определят реда и процедурите, които трябва да се следват в организацията. Ресурсите са
средствата, с които се постигат целите на организацията. Най-общо те се разделят на
два вида – материални и нематериални.
Може да се обобщи, че разглеждането на концептуално и съдържателно ниво едновеременно е важна стъпка към намирането на подходяща организационна култура,
която значително да подпомогне организацията, за по ефективно изпълнение на задачите, които системата за морски суверенитет изпълнява по защита и контрол в националните морски пространства.
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Фиг. 1. Йерархична структура на системата за морси суверенитет
Може да се направи извода, че са необходими целенасочени усилия свързани с
формирането на необходимата организационна култура, които могат значително да
подпомогнат развитието на организацията, като създадат обстановка способстваща за
повишаването на ефективността й. Формирането на подходяща организационна култура има ключово значение при изграждането на всяка социална организация и особено в сличаите, когато се формира сложна социална система, каквато несъмнено е и
системата за морски суверенитет, за чиито компоненти в настоящия момент са
характерни вътрешно недостатъчно добре съгласувани дейности и ниска степен на
интеграция.
В тази връзка, от до тук казаното, може да се обобщи, че сегащния модел на системата за морски суверенитет не работи като единна система, което от своя страна означава, че системата за морски суверенитет не е достатъчно ефективна. Това налага
изготвянето и въвеждането в експлоатация на нов модел за организация и управление.
Литература:
1. Медникаров, Б. Защита на морския суверенитет. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
2008 г. стр. 403-409.
2. Gregory, Frank Hutson. Cause, Effect, Efficiency & Soft Systems Models. Warwick
Business School Research Paper № 42, January 1992.
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА МИГРАЦИЯТА,
БАЗИРАНИ НА ПОДХОДА НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ –
HOTSPOTS
Главен асистент д-р Светлозар Марков
Академия на МВР

MIGRATION ASSESSMENT AND FORECASTING METHODS
BASED ON THE HOTSPOTS APPROACH
Dr. Svetlozar Markov
Abstract: Future trends in migration flows and patterns are extremely difficult to predict.
This is largely due to the factors influencing migration trends more than the trends
themselves. This is largely due to the difficulty of predicting changes in the motivating
causes of migration, including political unrest, conflict, and economic change. The EU
hotspot and control center approach aims to collect realistic immediate information for the
development of correct migration forecasts for anticipated migratory pressures.
Key words: migration assessment, migration forecasting, hotspots, migration modelling.

В научната литература съществуват множество виждания за спецификацията на
макро миграционните процеси и прогнозирането на миграционните потенциали. Две
основни разлики характеризират макромиграционните модели: първо, дали се използват миграционни потоци като зависима променлива, и второ, дали се разглежда
хетерогенността на миграционното поведение в различните страни.
При представителните проучвания на населението има три проблема, които затрудняват възможността да се направят количествени изводи от тях. Първо, трудно е
да се прецени степента, до която миграционните намерения, разкрити в проучванията, се материализират по-късно в действителните движения на лица или домакинства.
На второ място,проучванията обхващат само предлагането и игнорират фактори,
свързани с търсенето, като възможности за работа и наличието на жилища в страните
цел на мигриращите лица. Трето, проучванията не могат да бъдат подходящи за улавяне на временното измерение на миграцията.
В статията възприемам дефиницията за мигрант на ООН. „Мигранти“ това са лица, които са бежанци или които ще имат право на други форми на правна защита съгласно правото на ЕС и международното право. Твърдението на Йорген Карлинг, че
„мигрант“ е ценен термин обхващащ чадър, който не се опитва да нарисува черно-бялата картина в една много сложна ситуация [1], също заслужава внимание. Това не
означава да се дискредитират исканията за защита на много от тези, които в момента
пътуват до Европа, а да се признае факта, че макар всички мигранти да не са бежанци, всички бежанци са също и мигранти.
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Тъй като само малка част от имигрантите остават в чужда страна за постоянно,
това е особено видимо при нас в България – ние се явяваме транзитна страна на мигрантите, те са се насочили основно към Германия и скандинавските страни, в търсене
на социални помощи. Терминът „транзитна миграция“ се използва тук в съответствие с неговото използване в научната литература. Учени като Икдуги и Юксекер [2]
подчертават, политизирания характер на етикетирането на някои държави като „транзитни“ държави, като твърдят, че той е свързан с по-широк секюритизационен дискурс относно миграцията. Напоследък се наблюдава дори финансиране на терористични групи в Сирия, от лица получаващи социални помощи в Швеция, които заделят част от социалната помощ и я изпращат на радикализирани групи обратно в
Сирия.
Въпреки несъответствията в статистическите данни за незаконната миграция, е
ясно, че през последните години се наблюдава значително увеличение на броя на хората, които се опитват да влязат в Европа чрез неправомерни средства, водени от
комбинацията от конфликти, политическа нестабилност и икономическа несигурност. Доказателствата са ясни, че причините, поради които търсещите убежище и
икономическите мигранти избират да направят опасното пътуване до Европа, често
са сходни и едно лице може едновременно да се вмести и в двете категории. В центъра на това е необходимостта от сигурни възможности за препитание. Мерките за
допускане на лица, търсещи убежище, като същевременно се ограничава навлизането
на икономически мигранти, пренебрегват причините, поради които дадено лице мигрира, и вероятно ще доведат до увеличаване на незаконната миграция, тъй като мигрантите търсят алтернативни и често по-опасни канали за влизане. Данните показват
ясни модели в маршрутите и националностите на хората, които влизат в Европа по
нелегални канали. Въпреки това е трудно да се предвиди траекторията на индивида, а
мотивацията и намеренията на дадено лице могат да се променят често по време на
често дългото им пътуване до Европа. Нарастващата професионализация на контрабандните услуги и по-голямата достъпност на информация чрез онлайн и социални
медии също улеснява миграцията. С нарастването на културата на миграция от дадена страна местните и международни мрежи укрепват, насърчават по-нататъшната
миграция и осигуряват жизненоважни източници на информация и ресурси за пътуването. Това се наблюдава в много страни като Сенегал, Мароко и в рамките на етническите общности. В България има данни за цели общности последвали първопроходните мигранти. Пример е случай от град Велинград, където първоначално за
Валенсия, Испания заменават 2-3 младежи, но след тях и в голяма степен с тяхна помощ /тъй като те се явяват посредници при намирането на работа и жилище на новопристигналите/ цял квартал на града мигрира в Испания.
Миграционните маршути в последните няколко години се запазват едни и същи,
което е видно и от картата на Европейската Агенция за гранична и брегова охрана
Фронтекс. Последните данни касаещи маршрута на Балканите са: Брой на незаконните влизания на територията на ЕС извън гранични пунктове през 2019 г. (януари март): 2269 само за маршрут Западни Балкани. Топ 5 на страните на произход на
мигрантите:
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Афганистан: 1049, Иран: 301, Турция: 200, Ирак: 189, Сирия: 137

Източник: http://graphics.thomsonreuters.com/15/migrants/index.html
Бъдещите тенденции в миграционните потоци и модели е изключително трудно
да бъдат предсказани. Това до голяма степен се дължи на насочени към факторите,
влияещи върху миграционните тенденции по-вече отколкото на самите тенденции.
Това до голяма степен се дължи на трудността да се прогнозират промените в мотивиращите причини на миграцията, включително политически вълнения, конфликти и
икономическа промяна. Както Йордан Пенев пише „Проблемът с трансграничния
трафик на хора е тясно свързан с феномена миграция“ [3].
Част от проблемите свързани с прогнозирането на миграцията са свързани и с това, че в повечето прогнози няма вероятностна оценка на различните резултати, в
част от прогнозите имаме предполагане на стационарност - миналите модели на
миграция ще продължат и в бъдеще, а също така и разчитане на макроикономически предиктори и пренебрегване на задаващите се промени в политиката по отношение на пазарите на труда в страните от Европейският съюз. Мнението на автора
е, че миграцията е нестабилна и трудно предсказуема; прекалено точните прогнози са
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обречени на неуспех, това е породено от несигурността, усложнена от проблеми с
данните. Използват се различни методи за прогнозиране, повечето от които, използвани в миналото, като например: екстраполация на минали данни или грешки от
минали прогнози, експертно мнение, обяснителни икономически данни и непълни
демографски данни.
В резултат на проучването ми на съществуващи прогнози за миграцията, бе установено, че съществуват съществени проблеми с прогнозите опиращи се на миграционни теории. Това се дължи на факта, миграционните теории са слаби и твърде
фрагментирани, за да бъдат полезни. Бъдещето на самите детерминанти на миграцията може да бъде много несигурно, друг източник на грешки са оценките на връзките между ковариациите и миграцията. В резултат,ако всички тези проблеми се комбинират, прогнозата е почти чиста несигурност. Миграцията не може да се прогнозира без грешка, но задължително е да се подчертае несигурността, включена априори във всички прогнози за миграцията. Миграцията може да бъде засегната от широк
спектър от събития, включително „шокове“, които макар и малко вероятно могат да
имат потенциално въздействие върху миграцията.
Методологично прогнозите за миграцията ще се основават на множество слоеве:
данни, модели, комбинации от двете и на тяхното емпирично представяне. Прогнозата може да започва с оценка на характера на прогнозирания миграционен поток (стационарен, променлив), на следващо място оценка на наличните данни (качество, точност, възможни отклонения) и да завършва със създаване на модел за прогнозиране,
който отразява както характера на дадения миграционен поток, така и данните.
Нарастването на миграцията разкри недостатъци в политиките на ЕС в областта
на убежището и миграцията и в управлението на външните му граници. Установените договорености бяха подложени на тежко натоварване, дори в някои случаи се наложи временното им спиране – например преминаването на Шенгенска граница без
документни проверки. Намиращи се на първа линия, Гърция и Италия са непропорционално обременени. В своя статия Симо Михов посочва, че в резултат на безконтролното движение на хора са „...налице и причини, свързани най-вече с възможността за наднационално развитие на престъпността и заплахите за сигурността и обществения ред“ [4].
За да се справи с кризата, ЕС разработи няколко мерки, включително създаването
на „горещи точки” и въвеждането на схеми за временно преместване. Освен това тя
стартира процедура за преразглеждане на общата европейска система за убежище,
включително механизма от Дъблин, който задължава търсещите убежище да подадат
заявление в страната си на първо влизане в Съюза. В монографията си Станимир
Илиев детайлно представя правните и теоретични основи на граничния контрол и
компенсиращите мерки в Шенген, като същите са застъпени и в центровете горещи
точки. [5]
Поради географското си местоположение, Италия и Гърция понасят най-усилено
тежестта на потоците, като мигрантите пристигат през източно Средиземноморските
и централните Средиземноморски маршрути.
Една от ключовите мерки на Европейската Комисия, приета в отговор, е „подходът на горещите точки“. Този подход на практика създаде правната рамка за агенциите на ЕС да оказват съдействие на държавите-членки на първа линия на място с
идентифицирането, регистрирането и снемането на пръстови отпечатъци, за да се установят онези мигранти, които изискват международна закрила, при пълно зачитане
на основните им права. Има по пет горещи точки съответно в Гърция и Италия.
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Източник: EPRS, May 2018
Въпреки че първоначално намерението на подхода „гореща точка“ е било да бъде
временна спешна мярка[6], той се превръща в дългосрочен инструмент и ключов
елемент в подкрепата на ЕС за Гърция и Италия [7]. Предложените през юли 2018 г.
„контролирани центрове“ [8] са предназначени за регистриране и обработване на
пристигащите на територията на ЕС мигранти след операции по издирване и спасяване. Предложеният дизайн на тези центрове е до голяма степен моделиран от горещите точки.
Чрез горещите точки държавите-членки на първа линия получават оперативна
помощ от агенциите на ЕС, а именно Европейската агенция за гранична и брегова
охрана (FRONTEX), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
(EASO), Европол и Евроюст.
EASO предоставя своята подкрепа на гръцките и италианските органи въз основа
на годишни оперативни планове. Тази европейска агенция командирова, експерти от
други държави-членки да работят заедно и под пълния контрол на местния персонал
за идентифициране, регистриране и снемане на отпечатъци на пристигащи мигранти,
за да се определят лицата, нуждаещи се от международна закрила. След това екипите
за подкрепа на EASO помагат за възможно най-бързото обработване на законните
молби за убежище.
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) координира връщането на незаконните мигранти, които не отговарят на условията за международна
закрила. Неговият Европейски център за връщане осигурява оперативна и техническа
подкрепа на държавите-членки и асоциираните към Шенген държави чрез провеждане на операции по връщане и всякакви дейности преди връщането на мигрантите в
страните на произход
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Един от подходите за подобряване на готовността за миграция се състои в създаването на системи за ранно предупреждение и прогнозиране. Логиката на тези ранни
системи и прогнози са, че данните и информацията за мониторинга са събрани възможно най-близо до съответните събития, за да се получат предупреждения за преместванията, които се очертават. Някои прогнози разчитат предимно на количествени данни, докато други са до голяма степен основани на качествена информация. Някои от тях са силно стандартизирани и напълно възпроизводими, докато други разчитат повече на визията, знанията и уменията на отделните анализатори или екипи създаващи миграционнтата процеса и са контекстно ориентирани. В монографичния си
труд Илин Савов, също констатира, че миграционният натиск е съпроводен от раздвоение между защитата на правата на човека, която е основополагаща ценност за ЕС
и запазването на сигурността на национално и на европейско ниво. Способността от
регулиране на смесените потоци от имигранти е пряко свързана с въпроса за защита
на националната сигурност. С нарастването и задълбочаването на броя на конфликтите в близост до Европейския съюз, заедно с бързо развиващите се международни организирани престъпни и терористични мрежи придават ново значение на европейската, регионалната и националната сигурност [9].Подхода на горещите точки на ЕС
наред с изброените вече ползи, цели и събирането на реална изпреварваща информация за изготвянето на правилни миграционни прогнози за очакван миграционен
натиск.
В заключение, може да се отбежи, че прогнозите свързани с миграцията се
ориентират към промяна на парадигмата при прогнозиране: от детерминизъм към
признаване на несигурността. Различните източници на несигурност трябва да бъдат
разпознати и комбинирани в анализа от изследователя на миграцията. В бъдеще все
по разпространено ще бъде приспособяването на прогнозите към строго специфични
цели и политики и извличането на съответната информация ще изисква взаимодействие с потребителите и поръчителите на прогнозата.
Литература:
1. Carling, J., 2015. Refugees are also Migrants. All Migrants Matter. Bord. Criminol.
2. Icduygu, A., Yukseker, D., 2012. Rethinking Transit Migration in Turkey: Reality and
Re-presentation in the Creation of a Migratory Phenomenon. Popul. Space Place 18,
441–456.
3. Йордан Пенев., Противодействие на организираната престъпност, АМВР, София
2011
4. Симо Михов., Бюлетин на факултет Полиция 31, София 2013г., статия Специфичен контрол и дискретно наблюдение – нови възможности за противодействие на
националната и трансграничната престъпност.
5. Станимир Илиев., Граничен контрол и компенсиращи мерки в Шенген, АМВР,
София, 2015 г
6. European Commission, European Agenda on Migration, COM(2015) 240 final, 13 May
2015.
7. European Commission, Progress report on the European Agenda on Migration,
COM(2018) 301 final, 16 May 2018.
8. European Commission, Migration: ‘Controlled Centres’ In EU Member States, Followup to the European Council conclusions of 28 June 2018.
9. Илин Савов., Реадмсия и миграционните процеси на чужденци в Република
България, ВУСИ, Пловдив, 2017.
209

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ
НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ
ОТ СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА
МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА
Ивелина Дянкова Михова
сектор „Миграция” при Областна дирекция на МВР – Бургас

THE ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE –
RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS IN THE REPUBLIC OF
BULGARIA AS A PART OF THE SYSTEM FOR CONTROL AND
MANAGEMENT OF THE MIGRATION PROCESSES IN THE
COUNTRY
Ivelina Dyankova Mihova
Migration Department, District Directorate of the Ministry of Interior – Burgas
Abstract: The residence of foreigners in the country is connected to a number of
administrative procedures and is regulated in Bulgarian legislation in good terms with
European legal norms. The law is based on the principle of control and management of the
migration processes from the viewpoint of conservation of national security and social
order. The report looks into the functions of institutions for administrative control of
foreigners in the process of issuance of residence permit for the citizens of third states in
the Republic of Bulgaria and the interaction between the qualified national institutions.
Key words: foreigners, EU citizens, residence permit, document for residence, services for
administrative control of foreigners, visa type D, issuance of residence permit procedure,
refusal to grant residence permit
Разработването на изисквания за пребиваване и механизми за контрол спрямо
влизащите на територията на страната чужденци е съществен дял от държавната миграционна политика. Актуалността на проблема, свързан и със засилените миграционни потоци в световен мащаб, намира израз в приетата през 2015 г. Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. Стратегията
цели формирането на ефективни и единни национални политики при управлението
на миграционните процеси, синхронизирани с миграционната политика на Европейския съюз (ЕС)1. При изпълнение на заложените цели ясно се отчитат както положителния ефект от миграцията за икономическото развитие, така и вероятността от потенциална заплаха за сигурността на страната. Стратегията определя институционалната рамка за изпълнение на държавната политика в областта на миграцията, убежището и интеграцията и обобщавайки администрациите, имащи отношение към проб1

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.,
приета с Решение № 437 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. http://www.strategy.bg/
StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=963
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лема. Закономерно е приоритетното участие на Министерството на вътрешните работи, чийто органи отговарят пряко за охрана на държавната граница, за последващия
контрол по пребиваването на чужденците на територията на страната, за опазване на
обществения ред и сигурност. Дейността на МВР е пряко обвързана с компетентността на Министерство на външните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” по отношение на миграционната политика.
Националната специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на
миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на
държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, е
дирекция „Миграция”. В двадесет и осемте областни центъра, на територията на които
действат Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на
МВР (ОДМВР), са обособени регионални сектори/групи „Миграция” с териториални
компетенции по отношение прилагането на специалните законови разпоредби.2
Законовата рамка, засягаща условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци, е очертана от Закона за чужденците в
Република България (ЗЧРБ)3 и Правилника за прилагането му (ППЗЧРБ)4, Закона за
влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства
(ЗВПНРБГЕСКНБГЧТС)5 и поднормативните актове наредби и инструкции.
Механизмите за предоставяне на международна закрила са разписани в Закона за
убежището и бежанците (ЗУБ)6 и са извън обхвата на настоящото изложение.
Важно за изясняване на въпроса относно издаването на разрешение за пребиваване, е уточняването на понятията „чужденец” и „гражданин на ЕС”. Разграничението
се налага и предвид различието в административните процедури и разпоредените
контролни дейности, прилагани към съответните лица.
„Чужденец” по смисъла на ЗЧРБ „е всяко лице, което не е български гражданин”
(чл.2, ал.1). В следващата алинея (чл.2, ал.2 ЗЧРБ) се уточнява, че „чужденец е и лице
без гражданство – лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава
в съответствие с нейното законодателство”. Режимът за влизане и пребиваване на
чужденците в страната е подчинен на мерки за контрол и се определя съобразно
гражданството на чужденеца и вида на притежаваната виза. От друга страна спрямо
гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, гражданите на
държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и гражданите на Конфедерация Швейцария, и
членовете на техните семейства, действат разпоредбите на ЗВПНРБГЕСКНБГЧТС.
2

https://www.mvr.bg/migration/дейности/дейности-и-функции/Функции-на-дирекция-Миграция
Закон за чужденците в Република България, обн. ДВ, бр.153 от 23 Декември 1998 г., посл.изм.
ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. https://lex.bg/laws/ldoc/2134455296
4
Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България, обн. ДВ. бр.51 от 5
Юли 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/
2135738597
5
Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
ЕС, които не са български граждани и членовете на техните семейства, обн. ДВ. бр.80 от
3 Октомври 2006г., посл. изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/
2135535758
6
Закон за убежището и бежанците, обн. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.24 от
22 Март 2019 г. https://lex.bg/laws/ldoc/2135453184
3
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Законът предвижда регистрационен режим за тази категория лица, при спазване на
определени административни процедури.
Конкретизирайки определението за чужденец, правилата и дейностите по осъществяване на контрола по пребиваване се отнасят в най-голяма степен спрямо гражданите на трети страни, което е обяснимо с оглед членството на страната ни в ЕС.
Изключение са действията на държавните органи при наличие на данни за сериозна
заплаха за националната сигурност или обществения ред, опасност от извършването
на терористични действия.
Основните дейности по прилагането на законовите разпоредби, регламентиращи
миграционните процеси в страната, са възложени на органите на МВР. В Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)7 са посочени направленията, в които
се осъществява контролната дейност на ведомството (чл.30). На първо място е посочено издаване, отказване и отнемане на разрешения или лицензи, следвано от проверки на документи и на място, и гранични проверки. Сред контролните дейности на органите на МВР са също проверки и провеждане на интервюта на чужденци и граждани на Европейския съюз, граждани на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, граждани на Конфедерация Швейцария, както
и членовете на техните семейства, пребиваващи в Република България; контрол на
технологичните дейности по изработка на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон; изискване на информация и документи. В посока прилагането на законовите разпоредби е дейността на службите за административен контрол
на чужденците, каквито са териториалните звена „Миграция” към областните дирекции на МВР.8
Предвид направеното разграничение между „чужденец” и „гражданин на ЕС”,
настоящият доклад разглежда процедурите по издаване на разрешение за пребиваване и контролните дейности на службите в този процес. Специфична е организацията
на работа в звената „Миграция”, при която са съчетани административните процедури по реда на ЗЧРБ и полицейски правомощия по силата на ЗМВР.
Пребиваването на граждани на трети страни у нас се осъществява на базата на издадена виза или по силата на международни договори или договори на Европейския
съюз с трети държави за безвизов режим, актове на правото на ЕС, които са в сила и
се прилагат от Република България или след разрешение на службите за административен контрол на чужденците [чл.22 от ЗЧРБ]. С изключение на последната опция,
всички изброени дават право на чужденците да пребивават в страната за ограничен
период от време, изрично посочен в чл.23, ал.1 от ЗЧРБ. Съгласно тази норма пребиваването се определя като краткосрочно и следва да не надвишава 90 дни в рамките
на 180-дневен период от дата на влизане в страната. Разрешението за пребиваване от
своя страна се издава на лица, които желаят трайно да се установяват на територията
на страната и които отговарят на едно от условията по ЗЧРБ. В зависимост от разрешения срок и изпълнените изисквания на закона, пребиваването може да бъде със
срок до 1 година (продължително), първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление (дългосрочно) и с неопределен срок (постоянно).
С оглед предпоставките за уседналост и последващите привилегии, предоставянето
7

Закон за Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г., изм. и
доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136243824
8
В параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ е посочено: „Служби за административен контрол на чужденците” са нормативно определените държавни органи, които имат
правомощия по този закон.
212

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

на пребиваване следва да бъде прецизирано от гледна точка на опазване на националната сигурност. В тази връзка изрично условие за издаването на разрешение за пребиваване е неговото съгласуване с Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).
Взаимодействието между органите на МВР и ДАНС относно влизането и пребиваването на чужденци в страната е заложено във всички нормативни актове, свързани
с миграционните процеси в страната. Функциите на ДАНС са регламентирани в
Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”9, като специализиран орган за
изпълнение на политиката за защита на националната сигурност. Компетенциите на
агенцията по линия на миграцията са част от възложените й контролни дейности във
връзка с пребиваването на чужденци в Република България и са свързани с даването
на становища по молби за предоставяне на убежище, статут на бежанец, хуманитарен
статут и временна закрила по ЗУБ; издаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване и на визи и включва чужденци в информационния
масив на нежеланите за страната чужденци по ЗЧРБ и придобиване, загубване и възстановяване на българско гражданство по Закона за българското гражданство. Председателят на ДАНС, подобно ръководителите на дирекции в МВР, издава заповеди за
налагане на принудителни административни мерки в предвидените от закона случаи.
Категорично условие за предоставяне право на пребиваване за срок, по-голям от
90 дни, е наличието на дългосрочна виза или т.нар. виза вид ”Д”. Редът за издаването
на визи е регламентиран в Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР)10, допълнена от Инструкция № КОВ-04-02-351
от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на
визи.11
Съгласно нормативните актове визата е разрешение, издадено от Република
България, за влизане и пребиваване или летищен транзит [чл.9 от ЗЧРБ, чл.3, ал.1 от
НУРИВОВР]12. Визата за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България на едно от
основанията, посочени в ЗЧРБ. Много малко са изключенията в закона, които допускат издаването на разрешение за пребиваване без наличието на подобна виза и са
свързани с притежаването на специално разрешение за пребиваване, издадено от друга държава-членка на ЕС или особена категория лица, влезли или родени на територията на Р България преди 1998 г., за които са изпълнени определени условия. Изискването за притежаване на дългосрочна виза е необходимо с оглед прецизиране на лицата и основанията за пребиваване преди допускането им на територията на страната.
Изработеният механизъм за съгласуване на постъпилите искания за издаване на виза
вид „Д” е насочен към детайлно проучване на основанието за пребиваване, представените документи и декларирани намерения на чужденеца, както и наличната информация за евентуални наложени административни или наказателни мерки спрямо
9

Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135574489.
10
Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, обн, ДВ,
бр.55 от 19 Юли 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019 г. https://www.lex.bg/laws/
ldoc/2135741591
11
Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на
заявленията за издаване на визи, обн. ДВ, бр.90 от 15.10.2013 г. https://www.lex.bg/bg/
laws/ldoc/2135915766
12
В зависимост от продължителността и целта на престоя, издаваните от страната ни визи са
три вида – за летищен трансфер (виза вид „А”), за краткосрочно пребиваване (виза вид „С”) и
за дългосрочно пребиваване (виза вид „Д”).
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апликанта за виза. Дейностите на компетентните органи по проверка на заявените
обстоятелства и изразяване на становище по искането за издаване на виза „Д”, са част
от системата за контрол над пребиваването на гражданите на трети страни в Р
България и не случайно са вменени на дирекция „Миграция”/съответните звена
„Миграция” в ОДМВР и на ДАНС.
Виза „Д” с цел получаване на разрешение за пребиваване, се издава за срок на
валидност от 6 месеца и право на пребиваване до 180 дни. В зависимост от посоченото основание по ЗЧРБ, лицето следва в определен срок преди изтичането на валидността на визата да се яви в службата за административен контрол на чужденци по
адрес на установяване в страната и да подаде заявление за предоставяне право на
пребиваване. В случаите на искане за продължително пребиваване този срок е 14 дни
преди изтичане на разрешеното пребиваване. Изключение от правилото са основанията, свързани с осъществяване на трудова заетост след издадено разрешение от
Агенцията по заетостта с цел получаване на Единно разрешение за работа и пребиваване, за сезонна работа или висококвалифицирана заетост, т.нар.Синя карта на ЕС. В тези
случаи заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичане разрешението за
пребиваване. За получаване статут на постоянно пребиваване срокът за подаване на
заявлението е два месеца преди изтичането на разрешения срок. Съответно идентични
са сроковете за разглеждане на подадените искания и издаване на съответното решение.
От компетентността на директорите на ОДМВР е да издават и отказват издаване
на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване по Закона за чужденците в Република България, залегнало в чл.18, ал.1, т.11 от Правилника за устройството и дейността на МВР (ПУДЗМВР)13. Служителите на звената „Миграция” към
ОДМВР от своя страна имат отношение по приемане и обработка на подадените заявление, извършването на допълнителни справки и проверки и даване на становище по
постъпилото искане. Изрично е разпореждането на чл.57 от ППЗЧРБ директорът на
дирекция „Миграция”, директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица да разглеждат документите на чужденеца за предоставяне право на пребиваване след получаване на писмено становище от ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
ЗДАНС. Същото изискване е заложено в реда за изпращане на документите за получаване право на постоянно или дългосрочно пребиваване за разглеждане и решаване
от директора на дирекция „Миграция”. В случаите на констатирани обстоятелства, че
чужденецът не отговаря на декларираното основание за получаване право на пребиваване или е представил неистински или преправени документи, заявлението подлежи на отказ. Основания за отказ за предоставяне право на пребиваване са също наличието на данни, свързани със заплаха за националната сигурност, действия против
интересите на българската държава или терористична дейност.14
При положително решение за предоставяне право на пребиваване или продължаване на пребиваването, чужденецът заплаща държавна такса по Тарифа 4 на таксите,
които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси15, след което по13

Правилник за устройството и дейността на Министерство на вътрешните работи, обн. ДВ.
бр.60 от 22 Юли 2014г., посл. изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019 г.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136265362
14
Основанията за отказ за предоставяне право на пребиваване или продължаване на пребиваването са изброени в чл.26 на ЗЧРБ.
15
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси, обн. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., посл. изм., ДВ, бр. 75
от 11 септември 2018 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13092863
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дава заявление за издаване на български личен документ „разрешение за пребиваване”. Документът се издава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни16, като процедурата е уредена в Закона за българските лични
документи17 и Правилника за издаването им18. Изрично посочено е, че разрешението
за пребиваване удостоверява единствено правото на пребиваване на лицето, докато
основният документ за самоличност на чужденеца е неговият национален паспорт19.
Прави впечатление детайлно разписаните компетенции на административния орган при разглеждане на заявления за получаване право на пребиваване от чужденец,
който е сключил брак с български гражданин или с чужденец, или който е осиновен
от български гражданин или от чужденец, получил разрешение за пребиваване, ако
са налице данни, че бракът е сключен или осиновяването е извършено единствено с
цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците в Република
България, и получаване на разрешение за пребиваване. Действията на службите за административен контрол на чужденци са посочени в чл.26, ал.4 и ал.5 от ЗЧРБ20 и са
съобразени с чл.8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
16

Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02002R1030-20080519
17
Закон за българските лични документи, обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., посл. изм.
ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134424576
18
Правилник за издаване на българските лични документи, обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010 г.,
изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г. https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268
19
Чл. 57, ал.1 от Закона за българските лични документи „Чужденците, на които е разрешено
пребиваване в Република България при условията и по реда на Закона за чужденците в
Република България, се легитимират с национален документ за задгранично пътуване и удостоверяват правото си на пребиваване с разрешение за пребиваване съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1030/2002”
20
Чл.26, ал.4: Преценката за отказ на разрешението по ал. 3 се извършва от службите за административен контрол на чужденците въз основа на данни, даващи основание да се направи
обоснован извод, че бракът е сключен или осиновяването е извършено единствено с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците в Република България, и получаване на разрешение за пребиваване. Такива данни могат да бъдат:
1. обстоятелството, че съпрузите или осиновеният и осиновителят не живеят заедно;
2. липсата на принос към задълженията, произтичащи от брака;
3. обстоятелството, че съпрузите не са се познавали преди сключването на брака;
4. даването на противоречиви сведения за лични данни на другия съпруг или осиновения (име,
адрес, националност, професия), за обстоятелствата на запознанството им или за друга важна
лична информация;
5. обстоятелството, че съпрузите или осиновеният и осиновителят не говорят на език, разбираем и от двамата;
6. заплащането на парична сума за сключването на брака извън обичайната зестра;
7. наличието на предишни бракове или осиновявания, сключвани с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи режима на чужденците;
8. обстоятелството, че бракът е сключен или осиновяването е извършено, след като чужденецът е получил разрешение за пребиваване.
ал.5: Данните по ал. 4 могат да се установяват чрез интервюта, провеждани от служители на
службите за административен контрол на чужденците, от изявления на засегнатите или на
трети лица, по документален път или от извършени от държавни органи проверки и разследвания. Службите за административен контрол на чужденците задължително изслушват засегнатите лица.
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относно правото на зачитане на личния и семейния живот, която предвижда намеса
на държавните власти в ползването на това право в случаите, „предвидени в закона и
необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване
на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите”.21 Сключването на брак с български гражданин е предпочитано
основание за получаване право на пребиваване в страната и дава редица предимства
за ползващия го по отношение на дължими държавни такси, пътуване на територията
на ЕС, осъществяване на трудова заетост в страната. Държавната такса по Тарифа 4
при взето положително решение за предоставяне право на пребиваване на членовете
на семействата на български гражданин или на чужденец с разрешено пребиваване е
150 лв. независимо от предоставения срок до една година. В общия случай тарифата
определя такса от 200 лв. за разрешен срок до шест месеца и 500 лв. – за разрешен
срок до една година. На членовете на семейството на български гражданин се издава
български личен документ „разрешение за пребиваване” с отметка „член на семейство”, който дава право на притежателя му да пътува в ЕС заедно с българския гражданин без наличието на допълни визи по силата на Директива 2004/38/ЕО относно
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да
пребивават свободно на територията на държавите-членки22. Не на последно место
Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност23 предвижда членовете на
семейство да работят без необходимото в общия случай разрешение за работа, издавано от Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика
при спазване на определени изисквания и заплащането на такси от работодателя.
Предвид тези обстоятелства контролът по издаването на разрешения на основание
брак, в частност брак с български гражданин, е изключително прецизен и започва
още на етап съгласуване на искането за дългосрочна виза. Следва да се посочи, че
единствените случаи, в които законът допуска обжалване на отказ за виза „Д” са случаите когато лицето претендира засягане на основни права и свободи по Европейската конвенция за правата на човека24.
Правилникът за прилагане на ЗЧРБ (чл.12 и чл.13) предвижда процедура за разглеждането на документи за събиране на семейството на чужденец, получил разрешение за пребиваване на територията на страната, при която виза „Д” се получава от
българското задгранично дипломатическо представителство по облекчена процедура
след издадено положително решение за събиране на семейство от директора на
ОДМВР. В този случай също действат механизмите за проверка на обстоятелствата
около сключения брак и прилагане на разпоредбите на чл.26, ал.4 и ал.5 от ЗЧРБ.
Съществена част от дейностите по контрол на чужденците е проверката на заявения от лицата адрес на пребиваване. Доказателствата за жилище са посочени в допълнителните разпоредби на ЗЧРБ и могат да бъдат документ за собственост или друг
21

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, https://www.cpdp.
bg/?p=element&aid=888
22
ДИРЕКТИВА 2004/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април
2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат
и да пребивават свободно на територията на държавите-членки https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=celex:32004L0038, чл.5
23
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, обн.ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., чл.8 и чл.9 от ЗТМТМ
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
24
чл.10а, ал.4 от ЗЧРБ
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документ, доказващ ползването на имота. Законът изрично предвижда нотариално заверена декларация от наемодателя в случаите на сключен договор за наем, в която
собственикът е съгласен чужденецът да бъде регистриран на неговия адрес. Мярката
е в сила с промени в ЗЧРБ от 2017 г. и цели ограничаване случаите на фиктивно
сключени договори за наем и декларирането на нереални адреси, както и повишаване
нивото на контрол по пребиваването.25 Проверките се извършват въз основа на представените документи, посещение на заявения адрес и получаване на сведения от съседи.
Всеки административен акт, издаван в процеса на предоставяне правото на пребиваване, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
В резултат звената „Миграция” са изправени пред отговорната задача да извършват
надеждна проверка на представените документи, детайлно проучване на декларираните обстоятелства от лицето и надлежно документиране на събраните данни. Прецизността в осъществяваната дейност се налага и от очевидния факт, че заявителите
са чужденци. Голяма част от необходимите, доказващи основанието за пребиваване
документи са на чужд език и следва да отговарят на изискванията на Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа26, след като са
снабдени с необходимите заверки и легализации според международноправните
норми27.
От компетентността на службите е извършването на справки в информационните
фондове за наложени мерки спрямо чужденеца. С решение на Съвета на ЕС от
01.08.2018 г. Република България прилага изцяло разпоредбите на Шенгенското законодателство, което на практика означава, че не се допуска влизането и пребиваването
на граждани на трети страни, спрямо които има въведен сигнал в Шенгенската информационна система с мярка „отказ за влизане/пребиваване“28. Граждани на трети
страни, които се намират във вътрешността на страната без надлежно разрешително
за пребиваване, за които се установи, че имат наложен „отказ за влизане”, подлежат
на извеждане от националната територия29. ЗЧРБ предвижда налагането на принудителни административни мерки и административнонаказателни санкции спрямо чужденците, останали в страната след изтичане на разрешението им за пребиваване.
Извън правомощията на органите на МВР са процедурите по издаване на документи на пребиваващите в Република България на членовете на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация, акредитирана в Република България, и на членовете на техните
семейства. Компетентен орган е Министерство на външните работи, което след
извършените регистрации има задължение да уведоми МВР и ДАНС30.
Процедурата по издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети
страни е комплексен процес, резултат от прилагане на правомощията на компетент25

пар.1, т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, обн. ДВ.
бр.73 от 12 септември 1958 г., посл. изм. изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019 г.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/-23555583
27
Подробна информация за изискванията спрямо чуждестранните документи, предназначени
за ползване в Република България е публикувана на интернет страницата на Министерството
на външните работи https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/
obshta-informatsia
28
https://www.mvr.bg/gdgp/начало/преглед/новини/влиза-в-сила-решение-на-съвета-на-ес-забългария-свързано-с-шенгенската-информационна-система
29
Пак там
30
чл.23а от ЗЧРБ
26
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ните органи по отношение защита на сигурността, контрол на миграционните процеси и спазване на административните процедури. Преценката спрямо желаещите за
трайно установяване на наша територия чужденци започва още на етап кандидатстване за виза и продължава и след влизане на лицето в страната. Разработените механизми по издаване на разрешението за пребиваване са съчетание от административни
процедури и полицейски дейности, при спазване на действащите законови регламенти. Процедурите се развиват периодично с оглед прилагане на европейските норми и
отговор на тенденциите в миграционните процеси. От обнародването му през 1998
година до настоящия момент Законът за чужденците в Република България е изменян
и допълван 58 пъти, което отразява както етапите на синхронизация с правото на ЕС,
така и вътрешните политики за контрол и управление на миграцията. Постоянни са
усилията на службите за административен контрол на чужденците към усъвършенстване на действащите практики и прецизиране на проверките на лица, получаващи
право на пребиваване в Република България.
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OF BULGARIA
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Резюме:
Съвременното понятие „сигурност” е универсално и се характеризира с широк и
многоаспектен обхват на употреба, който позволява многобройни дефиниции и интерпретации в зависимост от това кой и за какви цели го използва. Сигурността е
едновременно основна човешка потребност и висша човешка ценност, а също така
състояние, свойство, мяра, както и психологическо усещане в индивидуален и в
социален план.
При все това, все повече се налага схващането сигурността да се възприема като
състояние. В този смисъл, една от най-кратките и същевременно пълноценна дефиниция е тази на Д. Йончев, който изхождайки от постановката, че присъствието
като наличност е човешко по своя характер и че само човекът (индивидуално или
групово) може да преживява, разбира, преследва и овладява сигурността като поредица от равновесни състояния между него/тях и средата, извежда следната такава: „Сигурността е неустойчиво, желано от присъстващия като устойчиво равновесие със себе си и със света”.
В условията на постмодерния световен ред, започнал през втората половина на ХІХ в.,
се развива либералното политическо схващане за връзката на сигурността със свободата на индивидите и гаранциите на техните права в обществото. Подбуденото от Френската революция разбиране за това колко е важно да се съблюдават
правата на човека, независимо къде се намират индивидите, води до идеята за
включителност и комплексност на сигурността. Новата геометрия на сигурността се разпространява във всички посоки на живота като интегрира политическите интереси на отделните индивиди (независимо от тяхното място в обществото), групите, държавите и съюзите и дори международните организации, които
имат място в политическото поле. Това води до формирането на две съставни
части на идеята за „човешката сигурност” – човешки права и интернационализа220
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ция на политическия процес. В развиващия се процес на глобализация на политическия, икономическия и социалния живот, ускорен от облекчения достъп до информация за възникващите в света събития, се формират нови принципи на сигурността.
Нарастват зависимостта и скоростта на въздействие на негативните фактори.
Ограничава се културното разнообразие в света. Расте конфликтността на интересите между развитите и традиционните общества. Тази динамика поражда мащабна миграция, мощни ресурсни и финансови потоци и свързано с това дестабилизиране на глобалните и локални пазари. От друга страна, по-свободното движение
на факторите за производство създава по-големи импулси за икономическо развитие за тези от страните, които са в състояние да мобилизират тези фактори.
Сложността на глобализационния процес и на съпровождащите го заплахи, предизвикателства и възможности налага внимателно преосмисляне на съвременния
смисъл на понятието сигурност, както и на инструментите за нейното управление.
Изходни начални предпоставки в това отношение са ролята и смисъла на постмодерната държава и нейното отношение към правото й да урежда със сила своите
външни интереси, както и да поддържа вътрешния си ред със сила.
Най-общо казано миграционният натиск е от изключително значение за всяка
нация, респ. държава.
Освен, че липсва легално юридическо понятие за мигрант, съществуват различни
виждания за значението на думата по принцип. Обичайно се дефинира като лице, което
извършва миграция (от латински. migrantis – имигрант), т.е. преминаване на границите
на определени територии с промяната на постоянното си пребиваване, постоянно, или
на повече или по-малко време. В тесен смисъл мигрант е лице сменящо обичайното си
мястото на пребиваване и което е в обективна възможност да се завърне в държавата
си по произход без негативни последици за него. Мигрантите в социологически смисъл са
социална група, чиито членове са наясно, с предприемане на поведение, насочено към
промяна на пребиваването и притежават чувство за групова солидарност1.
Ключови думи: сигурност, мигрант, миграционен натиск, глобализация, интернационализация, човешки права.
Аbstract: Under the post-modern world order that began in the second half of the
nineteenth century, the liberal political perception of the relationship of security with the
freedom of individuals and the guarantee of their rights in society develops. The emerging
process of globalization of political, economic and social life, accelerated by facilitated
access to information about emerging events in the world, creates new principles of
security. The dependence and the speed of impact of the negative factors increase. It limits
the cultural diversity of the world. Conflicts of interest between developed and traditional
societies grow. This dynamics generates large-scale migration, powerful resource and
financial flows and related destabilization of global and local markets. The complexity of
the globalization process and the accompanying threats, challenges and opportunities
necessitates a careful rethinking of the modern meaning of the concept of security as well
as of the instruments for its management. Initial prerequisites in this respect are the role
and the meaning of the postmodern state and its attitude to its right to forcefully settle its
external interests, as well as to maintain its internal order with force. Broadly speaking,
migratory pressure is of paramount importance for any nation or country.
Keywords: security, migrant, migratory pressure, globalization, internationalization, human rights.
1

Демографический понятийный словарь / Под ред. А.А. Рыбаковского; Центр социального
прогнозирования. М., 2003. С. 169; Юдина Т.Н. Социология миграций: Учебное пособие. М.:
Академический Проект, 2006. С. 209.
221

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалността на темата е породена от перманентно променящата се динамика в
социалната среда и отношенията в нея и от влиянието, което социалните фактори
имат върху начина ни на живот и икономическия просперитет на страната ни в
условията на глобалната социална, финансово-икономическа и демографска криза,
както и от нестихващия мигрантски поток.
Най-общо мигрантите представляват една особена група, чиито членове винаги
са наясно, с предприемане на поведение насочено към промяна на пребиваването, без
да има значение целта.
Чл.1 от Конвенцията за статута на бежанците2 дава дефиниция за бежанец:
Всяко лице, което при основателни опасения от преследване по причина на раса,
религия, националност, принадлежност към определена социална група или
политически убеждения, се намира извън страната, чийто гражданин е то, и не
може да се ползва от закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от
такава закрила поради тези опасения; или, бидейки без гражданство и намирайки се
извън страната на своето предишно обичайно местоживеене в резултат на
подобни събития, не може да се завърне или,поради такива опасения, не желае да се
завърне в нея” ( чл. 1.А.2 от Конвенция за статута на бежанците).
Известният принцип за невръщане на бежанци („non-refoulement“), изложен в
член 33 се тълкува като:
жизненоважен принцип, съдържащ се в Конвенцията, по отношение на който
не се допускат резерви. В много отношения принципът е логично допълнение на
правото да се търси убежище, признато във Всеобщата декларация за правата на
човека. Той е започнал да се счита за правило от международното обичайно право,
обвързващо всички държави. Освен това, международното право на правата на
човека установява не-връщането (non- refoulement) като основен аспект на
абсолютната забрана за изтезания и жестоко, нечовешко или унизително
отношение или наказание. Задължението за невръщане се прилага към бежанците
независимо от формалното признание, като по този начин очевидно включва и лица,
търсещи убежище, чиито статут все още не е определен. То включва всякакви
мерки, предприети от държавата, които биха имали за резултат връщането на
лицето, търсещо убежище до границите на територията, където животът или
свободата му биха били застрашени, или където има опасност то да бъде
преследвано. Това включва недопускане на лицата да преминат през границата,
залавяне и индиректно връщане на отделно лице, търсещо убежище или на мно3
жество лица при масови бежански вълни.“
Търсещият убежище е лице, което твърди, че е бежанец и търси закрила поради
заплаха в собствената си страна. Категорията не указва дали лицето е бежанец или
не, а просто отразява обстоятелството, че то е подало искане за закрила. Задача на на2

Конвенцията е открита за подписване в Женева на 28 юли 1951 г. Ратифицирана със закон на
Народното събрание от 22 април 1992 г.; допълнена със закон на Народното събрание от
1 април 1993 г. В сила за Република България от 10 август 1993 г. Обн., ДВ, бр. 88 от
15 октомври 1993 г. Всички държави-членки на ЕС и на Съвета на Европа, са страна по
Женевската конвенция от 1951 г., но Турция прилага Конвенцията само по отношение на бежанците от Европа. През 2008 България заедно с Румъния, се присъединява към Регионалното
Представителство на ВКБООН за Централна Европа Бележки на ВКБООН от 13 септември
2001 г. (A/AC.96/951, § 16)
3
Бележки на ВКБООН от 13 септември 2001 г. (A/AC.96/951, § 16)
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ционалните системи за убежище е да решат кой търсещ убежище в действителност
отговаря на условията за международна закрила4. Чл. 4 от Протокол № 4 към ЕКПЧ
установява забрана за колективно експулсиране на чужденци, а чл.1 от Протокол № 7
предвижда процедурни гаранции по отношение експулсирането на чужденци:
Чужденец, пребиваващ на законно основание на територията на дадена държава, може да бъде експулсиран само по силата на решение, взето съгласно закона, и
трябва да има възможност: a) да представи доводи против експулсирането си;
b) да бъде проверен неговият случай; c) за тази цел да бъде представляван пред
компетентния орган или пред едно или няколко лица, назначени от този орган.
На 21 юни 2011 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приема Резолюция за залавянето и спасяването по море на лица, търсещи убежище, бежанци и
незаконни имигранти5.
4
http://www.unhcr-centraleurope.org/bg/na-kogo-pomagame-nie/trseshhi-ubezhishhe.html
По
данни на Върховния комисар по бежанците към ООНВ седемте държави (България, Чешката
република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения) които попадат в обхвата на
Регионалното представителство на ВКБООН за Централна Европа, между 2006 и 2010 г. са
подадени около 77 800 молби за убежище. През 2010 г. в региона убежище са потърсили около
12 000 души, като Полша получи повече от половината от всички молби (6 540), последвана от
Унгария (2 460), България (1 030), Румъния (860), Словакия (540) и Чешката република (460).
Основните страни на произход на търсещите убежище са различни за различните държави от
региона. Повечето от тях са от Афганистан, Грузия, Ирак, Пакистан, Сърбия и Турция и търсят
подслон в страните от Централна Европа.
5.1. 5 Съгласно т.5 от Документа: Асамблеята изтъква, че мерките за справянето с приток на
имигранти по море са свързани с множество проблеми, пет от които са особено
притеснителни: въпреки наличието на няколко относими международни инструмента,
приложими в тази сфера, които излагат приложимите в тази област права и задължения
на държавите и лицата в задоволителна степен, изглежда, че тяхното съдържание се
тълкува различно. Някои държави не са съгласни с характера и обхвата на задълженията
им в определени ситуации, а други – поставят под въпрос приложението на принципа за
невръщане (non-refoulement), когато става въпрос за открито море;
5.2. макар в случай на залавяне в морето бързото сваляне на брега на спасените лица на
„сигурно място“ да е абсолютен приоритет, изглежда, че разбирането за „сигурно място“ не се тълкува по един и същи начин от всички държави-членки. Все пак ясно е, че
разбирането за „сигурно място“ не трябва да бъде ограничено само до защита на
физическата неприкосновеност на лицата, но по необходимост трябва да включва и
зачитане на основните им права;
5.3. такъв вид различия непосредствено поставят в опасност живота на спасяваните лица,
като по-специално забавят или възпрепятстват спасителните мерки, и е възможно да
разубедят моряците от спасяването на лица, изпаднали в опасност в морето. Освен това,
те биха могли да доведат до нарушение на принципа за невръщане (non-refoulement) по
отношение на редица лица, включително на такива, нуждаещи се от международна
закрила;
5.4. въпреки че Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по
външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) играе все поголяма роля в залавянето на имигранти в морето, не съществуват адекватни гаранции за
зачитане на човешките права и задълженията съгласно международното право и правото
на Европейския съюз в рамките на съвместните операции, които тя координира;
5.5. в заключение, този приток на имигранти по море обременява несъразмерно държавите,
разположени по южните граници на Европейския съюз. Целта задълженията да бъдат
разпределени по по-справедлив начин и между европейските държави да съществува повече
солидарност в сферата на миграцията далеч не е постигната.
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Съгласно Обща препоръка 30 на Комитета6 за премахване на расова дискриминация различното третиране въз основа на гражданство или имиграционен статут
съставлява дискриминация, ако критериите за тази диференциация, оценена в светлината на целите и замислите на Конвенцията, не се прилагат в съответствие със законова цел и не са пропорционални на постигането на тази цел.
Упражняването на правата по ЕКПЧ от чужденци е линия в практиката на Съда в
Страсбург с дълга предистория. И днес не би могло да се направи общовалиден каталог на правата по Конвенцията, които са поверени само на чужденци, мигранти, бежанци или търсещи убежище. Съдът обаче нееднократно тълкува редица разпоредби
като забраняващи на държавата да върне мигрант от своята граница, както и като
задължаващи – да предостави национални средства за защита, които да гарантират
правата по Конвенцията. Доколкото то не е изрично уредено в нея правото на убежище се извлича от ЕКПЧ непряко, посредством защитата на останалите права. Връщането на лицето в държавата, в която същото е преследвано би нарушило правото му
на живот, забраната за изтезания и т.н. Въобще престоят в държава страна по ЕКПЧ
открива въпроса за правата по Конвенцията. Друго, което може да бъде извлечено от
случаите повдигнати пред ЕСПЧ, е, че исканията на бежанците и мигрантите следва
да се разглеждат индивидуално и когато властите на държавата ответник са осигурили такава възможност, вероятността Съдът да приеме съразмерност по ЕКПЧ е голяма.7 Според Съда експулсиране, екстрадиране или всякакви други мерки за извеждане на чужденец може да повдигнат въпрос по член 3 (забрана за изтезания) и по този
начин да ангажират отговорността на държавата по Конвенцията, когато съществуват
сериозни основания да се смята, че ако бъде експулсирано, в приемащата страна въпросното лице би могло да бъде изправено пред реална опасност от подлагане на
отношение, нарушаващо член трети. При това положение член 3 предполага задължение лицето да не бъде експулсирано в тази държава.8
В контекста на член 4 от Протокол № 4 ЕСПЧ по делото Henning Becker v
Denmark9 дава определение на термина „колективно експулсиране на чужденци“ като
„всяка мярка на компетентния орган, задължаваща група чужденци да напусне страната,
освен когато тази мярка е била взета след и въз основа на обоснована и обективна
преценка на конкретните обстоятелства на всеки отделен чужденец от групата“.10
Съгласно чл. 17 от споразумението от Шенген „По отношение на движението на лица
страните полагат усилия за премахване на контрола по общите граници и прехвърлянето му
на външните граници. За тази цел те се стремят предварително да хармонизират, когато
това е необходимо, законовите и административни разпоредби относно забраните и
ограниченията, на които се основава граничният контрол и да предприемат допълнителни
мерки за гарантиране на сигурността и за борба с незаконната имиграция на граждани на
държави, които не са членки на Европейските общности.“
6
Sixty-fifth session (2005) General recommendation XXX on discrimination against non-citizens.
7
Sultani v. France (Application No. 45223/05)
8
Hirsi Jamaa and Others v. Italy (Application no. 27765/09), Jabari v. Turkey (Application no.
40035/98), Salah Sheekh v. Niderland, (Application no. 1948/04)
9
(Application no. 7011/75)
10
По делото Hirsi Jamaa and Others v. Italy Съдът отбелязва, че целта на член 4 от Протокол № 4 е
да попречи на държавите да извеждат чужденци извън територията си без да са разгледали
личните им обстоятелства и следователно без да са им дали възможност да изложат своите
аргументи срещу предприетата от компетентния орган мярка. Следователно, ако член 4 от
Протокол № 4 се прилага само при колективно експулсиране от територията на държавитестрани по Конвенцията, значителен брой от съвременните миграционни схеми биха останали
извън приложното поле на тази разпоредба, независимо от факта, че действията, които
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По делото Hirsi Jamaa and Others v. Italy11 жалбоподателите са част от група
около 200 мигранти, които били засечени от италианските брегови служби в открито
море, но в зоната за контрол осъществяван от Малта. Мигрантите били незабавно
върнати в Либия по силата на споразумение между Италия и Либия, като не им била
предоставена обективна възможност да подадат молби за предоставяне на убежище.
Според ЕСПЧ, когато чрез своите служители една държава упражнява контрол и
власт, и следователно има юрисдикция, над дадено лице извън територията си, тази
държава има задължение съгласно член 1 да осигури на това лице правата и свободите, които са гарантирани от част I на Конвенцията и са относими за положението на
лицето. Поради това, Съдът приема, че правата по Конвенцията могат да бъдат
„разделени и индивидуализирани“ (т. 71). Освен това Италия не може да заобиколи
„юрисдикцията“ си по Конвенцията, описвайки случая като спасителни операции в
открито море. По-специално Съдът не е съгласен с аргумента на правителството, че Италия не е отговорна за съдбата на жалбоподателите поради твърдението, че в дадения период е бил упражняван минимален контрол върху засегнатите
лица (т. 76). Поради абсолютния характер на гарантираното право, Съдът не изключва възможността член 3 от Конвенцията да може да се приложи и когато
опасността произтича от лица или от групи от лица, които не са държавни служители. Трябва обаче да бъде доказано, че опасността е реална и че компетентните
органи на приемащата държава не са в състояние да предотвратят тази опасност
чрез предоставяне на подходяща закрила (т. 115). Съдът се произнася, че отвеждането
на жалбоподателите в Либия е нарушило член 3 от Конвенцията и поради факта, че в
резултат на него жалбоподателите са били изложени на опасност от произволно репатриране, както и че принудителното извеждане на жалбоподателите е било с
колективен характер в нарушение на чл.4 от Протокол №4. Следователно, има нарушение на посочения член. Съдът приема единодушно, че има нарушение и на член 13
във връзка с член 3 от Конвенцията и на член 13 във връзка с чл. 4 от Протокол № 4.
Върховния комисариат на ООН по бежанците /ВКБООН/ нееднократно подчертава, че бежанците и мигрантите са жертва на продължаваща дискриминация и в
„Богатите страни“ и препоръчва изричното им изключване като уязвими група.12
Проблемът с правата на мигрантите и бежанците е предвестник за нещо ново, неизбежно и глобално. Логично е, че познатият ни „Свят на правата“ следва да се променя, но само в името на ценностите, които охраняват правата…
Но легалните мигранти или до колкото може да ги наречем такива са малка част
от така наречената незаконна миграция.
За да придобием обща представа за мащабите на проблема, пред който е изправена българската държава, необходимо е да разгледаме статистически данни, отнасящи се до брой на задържаните мигранти, направили опит да пресекат държавната
граница извън установените за това места, или през установените за целта места, но
чрез използване на забранени от закона способи.
През 2014 год., на вход в страната са установени общо 6499 граждани на трети
страни. Разпределена по граници, тази цифра изглежда така: на българо-турската граница – 6023 лица, на българо-гръцката граница- 324 лица, на морска граница –
цели да забрани, може да се случат извън територията на дадена държава и, по-специално,
както е в настоящия случай, в открито море. Така член 4 би бил на практика неефективен при
такива ситуации, които всъщност се увеличават.
11
Application no. 27765/09)
12
Statement for Human Rights Day, 10 December 2009, UNIS/INF/348, 10 December 2009.
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123 лица, на българо-румънската граница – 3 лица, на българо-сръбската граница –
9 лица, на българо- македонската граница – 16 лица и на въздушна граница – 1 лице.
Освен цитираните от нас данни, на схемата можете да видите и процентното изменение в броя на установените лица, спрямо тези, установени при опит да преминат
границата през 2013 год.
Броят на лицата, задържани на изход от страната през 2014 год. бе 3009, като
1907 от тях са установени на българо-сръбската граница, 839 на българо-румънската
граница, 115 на българо-македонската граница, 72 на българо-турската граница, 42 на
българо-гръцката граница и 34 на въздушна граница. Отново, в процентно отношение
е представено изменението в броя на установените незаконни мигранти в сравнение с
този през 2013 год.
Дори и без познания в сферата на националната сигурност и вътрешния ред е
видно, че основният миграционен поток насочен към територията на Р България се
формира от граждани на трети страни, опитали се да пресекат българо-турската
граница. С малки изключения, почти на всяка граница броят на установените лица
през 2014 год. е намалял в сравнение с данните за 2013 год. Това съвсем не означава,
че миграционния натиск към територията на Р България е намалял. За да се придобие
по-добра представа за реалният размер на мигрантите е необходимо внимателно да
бъдат анализирани и най-вече правилно прочетени статистическите данни, отнасящи
се до лица, граждани на трети страни, които доброволно са се отказали да преминат
противозаконно българо-турската граница след като са установили наличието на служители на МВР, осъществяващи функции по охрана на границата и за такива, задържани от турските гранични власти по информация от българските гранични власти.
През 2014 год. 32497 лица са се отказали да преминат след като са установили
наличие на охрана по българо-турската граница, а 6004 лица са били задържани от
турските гранични власти по информация от българските гранични власти. Имайки в
предвид тези данни, можем да заключим, че миграционният натиск към Р България
се е увеличил и то многократно. Разбира се, голяма част от мигрантите правят опит
да пресекат държавната граница с помощта на организирани престъпни групи /ОПГ/.
В стремежа си да извлекат печалба от тази дейност, тези престъпни елементи често
излагат живота и здравето на мигрантите на риск, транспортирайки ги в превозни
средства, неотговарящи на условията за превоз на хора, принуждавайки ги да извършват неколкодневни преходи в сурови климатични условия или настанявайки ги в
помещения, в които липсват минимални хигиенни условия. Именно срещу дейността
на подобни престъпни групи са насочени нашите усилия. Територията на Р България,
от една страна се явява транзитна по пътя на миграционните потоци, насочени към
страните от Западна Европа. От друга страна, що се касае до така наречените „вторични миграционни придвижвания” Р България е страна, отправна точка по маршрута на движение. Това е предпоставка и за „услугите” предлагани от престъпните групи, подпомагащи процеса на незаконна миграция. Част от тях „предлагат” незаконно
въвеждане и извеждане от страната, докато други, опериращи на месно ниво предлагат само транспорт и трансфер до страната, крайна дестинация. Докато вторите ОПГ
са съставени основно от български граждани, първите оперират на териториите на
повече от две страни, като основният организатор на канала за незаконна миграция
обикновено пребивава извън територията на Р България. Способите за преминаване
през държавната граница са най-различни, като основната част от мигрантите преминават през „зелена” граница, движейки се пеша. Укриването на незаконни мигранти в
превозни средства, както и предварителното им снабдяване с подправени документи
също са способи, използван от ОПГ за незаконно преминаване на държавната граница.
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Най-общо казано, престъпната дейност свързана с незаконното превеждане на хора през границите на България е тясно свързана с изградени международни канали, за
превеждане на незаконни мигранти от страните на произход през България за
Западна Европа. Дейността е свързана с генериране на значителни фиансови облаги
при нисък риск от наказателна отговорност. За превеждането по маршрутите от
Турция през България до страна крайна дестинация в ЕС, мигрантите заплащат по
превеждането им през всяка граница, като сумите за вход на българо-турската граница варират от 500 до 2000 евро. В зависимост от последващата дестинация се заплаща до 1500 евро за превеждане в Сърбия и Румъния. Общата сума може да стигне
до 9 000 евро според начина на превеждане и отдалечеността на страната, до която
искат да достигнат мигрантите. Поради това със засилване на миграционния натиск
непрекъснато се увеличава броя на лицата, ангажирани с този вид престъпност.
Организатори на престъпните мрежи са лица, които организират, координират и
контролират процеса на превеждане на мигранти по маршрута и разпределението на
отговорностите между другите участници в канала. Най-често те са чужди граждани
(турци, афганистанци, иракчани) и пребивават в Турция или в страна – крайна дестинация (Германия, Австрия, Швеция, Франция и др.). Организаторите използват различни престъпни групи в страните по маршрута, включително и в България, като разделят отговорностите през различните гранични участъци и транзитни държави и са в
перманентна връзка помежду си. Каналджийските мрежи имат организирана структура.
Предвид произхода и движението на миграционните потоци, най-активно престъпната дейност се осъществява на вход през българо-турската граница и на изход
през българо-сръбската и българо-румънската граница.
По данни на Фронтекс на територията на Р. Турция има около 1,5 млн. сирийски
бежанци. Като се отчита и наличието на немалък брой незаконно пребиваващи чужденци, както от Сирия, така и от други националности, броят им надхвърля
2 милиона. Част от мигрантите се съсредоточават в района на гр. Истанбул, като по
неофициални данни към момента там има над 200 000 лица. Същите пребивават в
нелегални квартири в старата част на града в кварталите Аксарай, Зейтинбурну,
Фатих, Маслак, Еминьоню, Кумкапъ, Бейоолу и Гюнгьорен. През този период желаещите да продължат към Европа търсят контакти с местни организатори, които осъществяват по-нататъшния трансфер към сборни райони в областите Одрин и Лозенград: населените места Вайсал, Хамзабейли и Йомероба (окръг Лалапаша) в област
Одрин; Девлетлиаач, Юкаръ Канара, Малкочлар, Бейджи, Татлъпънар, Топчулар и
Ахметлер (окръг Кофчаз) и Беендик, Сислиоба, Иитбашъ и Иинеада (окръг
Демиркьой) в област Лозенград. За транспортиране от Истанбул до посочените места
се заплаща сума от 300 до 500 долара. Последващото транспортиране към българотурската граница се осъществява в групи от 10 до 30 лица с автобуси по редовни
линии, микробуси и леки автомобили под контрола най-малко на двама водачи. За
незаконното превеждане през турско-българска граница мигрантите заплащат около
1500 долара. Превеждането през граница се извършва:
 През зелена граница по пътеки и черни пътища през горски и слабонаселени
райони с физически водачи, предимно турци, иракчани, афганистанци.
 През ГКПП – укрити в МПС (товарни автомобили и автобуси) или международни товарни влакове.
Организаторите в Турция са във връзка с организаторите на българска територия,
които са български граждани и лица от арабски произход със статут за пребиваване в
България, владеещи турски, арабски и други редки езици (пащу, урду, фарси,
кюрдски). Същите организират посрещането на мигрантите на българска територия.
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В повечето случаи посрещачите са български граждани, които осигуряват транспортирането им с различни превозни средства (микробуси или таксиметрови автомобили) във вътрешността на страната – най-често в градовете Харманли, Елхово,
Хасково, Пловдив, София, Ст. Загора, В. Търново. От гледна точка на географията на
страната и района на основния миграционен натиск като основна пътна артерия, по
която се осъществява движението на нелегални мигранти, се очертава автомагистрала Тракия.
В градовете мигрантите се настаняват в частни домове или хостели, след което в
рамките на 3-4 дни се поемат от други престъпни групи, състоящи се от чужди и
български граждани, които ги транспортират до държавната граница за изход от
страната. Интензивно незаконно превеждане на изход през граница се наблюдава в
районите на Брегово, Белоградчик и Калотина на българо-сръбската граница, а на
българо-румънска граница тази концентрация е установена на ГКПП Русе-Дунав
мост и Дунав мост-2 и р. Дунав.
Съществуват и схеми, при които български граждани от приграничните райони
самостоятелно и за малки суми незаконно превеждат през границата мигранти.
Заплащането става по няколко начина:
 Предварително се дава част от сумата в Турция, а останалата сума се поверява
на доверен човек, който плаща на оранизаторите, след като получи информация от мигранта за преминаване на всеки етап от пътуването. При преминаването на границата, мигрантите не носят големи суми пари в себе си.
 Предварително се плаща цялата сума в Турция (използва се рядко);
Парите се дават на ръка, не се използват банкови преводи. След превеждането по
целия маршрут и получаване на цялата сума, парите се разпределят от организатора
между останалите участници в канала.
Престъпната дейност свързана с незаконното превеждане на хора се осъществява
основно от престъпни групи, като съществуват и случаи, при които български граждани извършват самостоятелно такава дейност. При дейността се генерират на
значителни печалби при нисък риск от наказателна отговорност, което е значителен
криминогенен фактор.
Тенденцията за разширяване на кръга от участници в тази престъпна дейност
изисква активизиране на по-голям ресурс от всички структури на МВР за противодействие на престъпленията, свързана с незаконното превеждане на хора през граница.
Засиленият миграционен натиск по българо-турската граница налага командироване на служители от други РДГП в зоната на отговорност на РДГП Елхово, което
намалява ефективното изпълнение на дейностите по граничния контрол по другите
граници.
В кръга от лица, ангажирани предимно с организиране и превеждане на чужденци през границата, се включват все повече чужди граждани (сирийци, афганистанци,
иракчани, пакистанци и др.) което изисква създаването на специфични възможности
за оперативно-издирвателна дейност – преводачи, познаване традициите и бита на
съответната общност и др.
Съществуващите текстове в НК не дават възможност за ефективно наказателно
преследване на част от участниците в престъпната дейност.
Съществуват различни практики на Прокуратурата при разпореждане на действия във връзка с този вид престъпност.
Недостатъчна оперативност при обмен на информация между компетентните
държавни структури по отношение престъпната дейност свързана с незаконното превеждане на хора през граница.
228

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

В заключение следва да се има предвид, че именно в резултат на военните конфликти през последните години в Близкия изток, Африка и Южна Азия, както и
последвалите ги продължителни политически, икономически и хуманитарни кризи,
се породиха огромни бежански потоци, насочени към Европа. Това превърна бежанските кризи в един от основните проблеми, съпътстващи съвременното развитие на
човечеството. Това е и една от причините Съветът за сигурност към ООН да премахне мандатността на ВКБООН и да го удължи за неопределен срок, „докато се
разреши проблемът с бежанците”. Друг основен проблем на съвременното развитие
на света е миграцията. През последните десетилетия миграционните потоци бързо се
разрастваха и миграцията се превърна в съставна част на всички глобални проблеми.
За преодоляване на тези ситуации на кризи, световната общност и особено страните
от Европейския съюз се оказаха неподготвени и в условията на липса на глобална и
единна общоевропейска позиция. Членството на Р. България в ЕС, както и в НАТО,
доведе до появата на нови заплахи и рискове за националната сигурност на страната.
Поради заеманото географско положение границите на България се оказаха и външни
граници на Общността, поради което неизбежно се превърнаха в обект на множество
транзитни, миграционни, контрабандни и криминални потоци. Близостта на страната
ни до „горещите“ точки на конфликти допълнително засили рисковете и заплахите
пред системата за националната сигурност. Поради тези обстоятелства и факти,
необходимо е да бъде направен един нов прочит на онези рискове и заплахи за
националната сигурност на страната, които са в причинно-следствена връзка с бежанската криза. По отношение на законодателната регулация, свързана с бежанския
проблем, нейната актуалност и пълнота, ЦППКОП изготви доклад на тема „Анализ
на законодателството на ЕС за убежището и бежанците. Модел на решение на
бежанския проблем и хуманитарната криза. Противодействие на организираната
престъпност и корупцията, свързани с миграционните проблеми“. В доклада е извършен анализ на действащото българско наказателно законодателство в областта
на противодействието на корупцията и организираната престъпност, свързани с
бежанския проблем. Там намираме посочени конкретни мерки за осъвременяване, допълване и усъвършенстване на съответните наказателно-правни норми.
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БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ЧУЖБИНА И ТЯХНОТО
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
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THE BULGARIAN EMIGRANTS ABROAD AND THEIR IMPACT
ON THE BULGARIAN ECONOMY
аssoc. prof. dr Valentina Makni and Victoria Stefanova Dimitrova, M.Ec
Abstract: Bulgaria takes a significant part in the international migration, which leads to
issues with very important economic, social, political and demographic effects on the
country. In order to outline the current migration trends in Bulgaria, this report includes
description and analysis based on the collected data from more than 1,000 Bulgarians
abroad sharing their main motives for undertaking emigration in a survey distributed in the
social networks.
Key words: International migration, Bulgarians, motives, effects, emigration, economic,
impact, sending country
Въведение
Международната миграция е считана за едно от най-съществените проявления на
глобализацията в съвременния свят. От тази гледна точка, миграционните процеси винаги са пораждали и продължават да пораждат дискусии по актуални проблеми, имащи
важен икономически, социален, политически и демографски ефект във всяка страна.
Според теоретичната си обосновка, „международна миграция“ представлява
движение на населението, обхващащо премествания на лица от една територия в друга, като основен признак за определяне на миграционния поток е пресичането на държавна граница.[1] Докладът е фокусиран върху едно от проявленията на международната миграция – международната трудова миграция, в чиято основа стоят икономическите фактори и мотиви, свързани с по-високи доходи и по-добри условия за работа зад граница, безработица в родината и стремеж към увеличаване на благосъстоянието на емигрантите. Целта на разработката е да изследва и анализира посочените
фактори и мотиви сред българи зад граница и потенциалните ефекти за България.
Основа за предприемането на миграция се явяват както факторите на средата,
така и личните мотиви на мигрантите, влияещи им върху вземането на решение за
участие в миграционните процеси. Освен тях, централно място сред проблемите,
свързани с международната трудова миграция, заема и анализът на нейните ефекти.
Разнообразните икономически и социално-политически последици на миграцията на
работна сила са валидни както за изпращащата, така и за приемащата мигранти страна.
По отношение на ефектите от миграцията се наблюдава двупосочност – това,
което е недостатък за страната на емиграцията, се явява предимство за тази на имиграцията и обратно. Всеобщо схващане твърди за наличие предимно на негативно
влияние на миграционните процеси върху изпращащата страна, но през последното
десетилетие се наблюдава нарастване в отчитането и на положителните последици от
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трансграничната мобилност на работна сила.[2] Най-общо казано ефектите за изпращащата страна могат да бъдат отрицателни (демографски последици, „изтичане на
мозъци“, намаляване на данъчните вноски в бюджета, неравновесие на трудовия пазар) и положителни (парични трансфери, намаляване на напрежението на трудовия
пазар, ремиграция, диаспора връзки, циркулираща миграция).[3]
Нашата страна активно участва в процесите на международната миграция, в частност тази на работна сила. Още от прехода си от социалистическа към демократична
държава, България винаги е окачествявана като „изпращаща страна“, поради предимно негативните последици за страната ни от миграцията, а именно намаляване броя
на населението и „изтичане на мозъци“. Но от друга страна, българските емигранти
изпращат парични средства обратно в родината, с цел финансово подпомагане на
близките си, което засилва положителните ефекти от международната трудова миграция за България. По официални данни за първи път през 2018 г. паричните преводи
на българските емигранти надхвърлят преките чужди инвестиции в страната. Средствата, които сънародниците ни в чужбина са изпратили на своите близки в България,
са с близо 16% повече от ПЧИ в страната, а именно 1167.2 млн. евро парични преводи срещу 984.8 млн. евро ПЧИ.[4]
Общият миграционен профил на България през последните 30 години се състои
от над 2.4 млн. български емигранти по света. Цифрата е приблизителна и се базира
на данни от МВнР. Най-много са сънародниците ни в Германия – 416 хил. души,
следвани от тези в Турция – 350 хил., САЩ – 300 хил., Гърция – 300 хил., Испания –
250 хил., Великобритания – 200 хил. и т.н. [5] Данните на Института по икономика
към БАН сочат, че общият брой на работещите българи в чужбина е 2,5 млн. души, а
трудоспособното население в България е само 2,2 милиона, следователно по-голямата част от българското икономическо активно население работи зад граница.
1. Методология на изследването
За целите на разработката авторите обобщават резултати от самостоятелно проведено проучване в социалните медии. За целта бе разпространена анонимна анкета в
няколко емигрантски групи на българската диаспора в чужбина, която събра данни
от първо лице на повече от 1000 наши сънародници в чужбина. Те доброволно и с
изявена готовност споделиха мнението, опита и нагласите си, свързани с предприетото от тях напускане на родината и пребиваването им в чуждата страна. Анкетата,
публикувана в онлайн общности на българи в чужбина, впоследствие бе препращана
и разпространявана от самите респонденти на техни близки, приятели и познати, което на свой ред доказва силата и значимостта на миграционните мрежи зад граница.
Допитването представлява анонимна анкета, състояща се от 18 въпроса от отворен и затворен тип (с множествен избор или право на една опция). Анкетираните лица са българи, чиято трудова дейност и настоящо местопребиваване са извън границите на България. В проучването се включиха наши сънародници от Германия,
Великобритания, Австрия, Испания, Италия, Гърция, Ирландия, Кипър, Турция,
Дания, Франция, САЩ, Канада, Белгия, Холандия, Бразилия, Швейцария, Малта,
Чехия, Шотландия, Чили, ОАЕ, Доминиканска република, Словакия, Швеция, Люксембург, Алжир, Словения, Австралия, Катар, Тунис, Малайзия, Мароко, Тайланд,
Виетнам и Израел. По-голямата част (60,3%) от общия брой респонденти (622 лица)
съобщават, че посочената от тях страна, е първото място зад граница, на което
пребивават, докато останалите 410 души (39,7%) имат предишен емиграционен опит.
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Целта на анкетното проучване е да се изследват мотивите на българите за емиграция, техните нагласи, стремежи и очаквания от взетите решения за напускане на
страната, адаптирането им в международна среда, наличието на възможности за финансово подпомагане на техните семейства/близки в България, бъдещите им намерения за оставане в чужбина или завръщане обратно в родината, както и желание за
евентуално бъдещо подпомагане и развитие на държавата ни.
Преди интерпретирането на получените резултати от изследването е необходимо
да се обособят времевите граници на престой на анкетираните извън България, тъй
като установяването на дължината на пребиваващия период в приемащите страни
утвърждава и подсилва ролята на мотивите, които са изиграли в решението за емиграция. Въз основа на това авторите изразяват твърдението си, че колкото по-дълъг е
прекараният период от българските емигранти в чужбина, толкова по-интензивни са
се оказали факторите и стимулите, които са ги провокирали да напуснат България.
Това становище е подкрепено с резултатите от анкетата, които показват, че почти
половината от изследваните български емигранти (общо 492-ма) са намират зад
граница вече повече от 5 години, което дава основание да се заключи че те са напуснали страната ни дълготрайно.
2. Анализ на резултатите
Общият брой на отзовалите се респонденти в анкетата е 1 032 души, като от тях
822 са жени, заемащи дял 79,7% от анкетираните, а 210 са мъже (20,3%). Респондентите са почти равномерно разпределени по възраст (с изключение на интервалите над
50 години) – 253 души (24,5%) са между 18 и 29 години, 380 лица (36,8%) попадат
във възрастовата група от 30 до 39 години, 246 респонденти (23,8%) са на възраст
между 40 и 49 години, 122-ма (11,8%) попадат в интервала от 50 до 59 годишна
възраст и само 31 анкетирани (3%) са над 60-годишни.
Фигурата по-долу е построена на база отговорите на респондентите относно личните им мотиви за изселване от страната, като те могат да посочат повече от една
опция и/или да отбележат със свободен отговор друг личен мотив за емиграция.

Фигура 1: Мотиви за емиграция на българите в чужбина
(по данни на авторите)
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Мотиви за емиграция
Възможност за получаване на по-високи доходи от трудова дейност зад граница
е мотивът, който е най-посочван от анкетираните, а именно 385 души от общия им
брой (1032), съставляващи цели 37,3% процента от общата съвкупност на проучването. Големият дял на този отговор спрямо останалите потвърждава факта, че в страната ни респондентите са получавали сравнително ниско възнаграждение, което ги е
стимулирало да потърсят друг вариант (емиграция) за повишаване на финансовото си
състояние.
Присъствие на член от семейството зад граница е следващият мотив с дял 25%
(258 души) от получената извадка, нареждащ се на второ място по сила на влияние
върху намерението за изселване от родината, поради наличието на връзка, сигурност
и вече придобит опит от пребиваването навън на съпруг (съпруга). Така миграциите
на едно цяло семейство или на негов член представляват всъщност „семейна стратегия“, целяща да изравни нуждите на фамилията с възможностите за разширяване на
финансовите и нематериални ресурси.
Липса на работа – безработицата е друг икономически фактор с избутващ ефект,
стимулиращ трудоспособното население да напусне родината си и да се отправи към
друга държава, в търсене на работа. Неизпълняването на трудова дейност към момента на пребиваването им в България е посочено от 181 респонденти (с дял 17,5% от
общия) като причина за заминаване извън граница.
Образование в чужбина е мотивът, обуславящ т.нар. „студентска миграция“,
тъй като тя се състои от предимно млади хора, които имат намерение да напуснат
страната си с цел да получат високо ниво на обучение зад граница. От респондентите
в предоставената им анкета 169 души (или 16,4% от участващите в проучването) са
заявили, че главната причина да напуснат България е да продължат академичното си
развитие. От една страна могат да бъдат направени предположения с известна условност, че целта на тяхното заминаване е получаването на обучение, чиито знания и
умения да приложат в родината. Но от друга страна, повишаването на компетенциите
на емигрантите от международното образование поражда вероятността да бъдат ценен ресурс на чуждия пазар на труда, а това засилва негативното влияние на този
мотив върху изпращащата страна, поради загубата на потенциални ценни кадри (имаща пряка връзка с ефекта „изтичане на мозъци“).
Останалите мотиви, посочени от респондентите, се нареждат по значение както
следва: помощ от приятели/познати в чужбина при установяване (15,7%), повишение
при изпълнение на трудовите си задължения и възможност за кариерно развитие зад
граница (10,9%), търсене на нов опит и нови умения („ноу хау“) в чужбина (5,7%),
започване на стаж/бригада (1.8%). Освен тези мотиви и фактори, около една десета от
анкетираните посочиха чрез свободен отговор друг личен мотив за напускане на
страната, а именно здравословни проблеми и високо ниво на медицинско обслужване
в чужбина, емоционално обвързване и сключване на брак с чужденец, политическа
обстановка в България, семейни проблеми и развод, нетърпимост към бюрокрация и
корупция, осигуряване на бъдеще за децата, несигурност в родината и недоволство от
съдебната система, липса на перспектива и т.н. Всички тези мотиви са толкова различни, колкото различни и индивидуални са решенията на отделните хора.
За завършек на анализа на мотивите на анкетираните българи, авторите считат за
редно да изследват тяхната удовлетвореност от пребиваването им зад граница. На
въпроса дали първоначалните очаквания от предприетата емиграция са оправдани,
317 души (30,7%) заявяват с категоричност положителното задоволство от присъст233

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

вието им извън България, а 343-ма (33,2%) отбелязват като отговор „по-скоро да“,
което отново ги причислява към удовлетворените емигранти. Данните от проучването показват, че поради незапълнените липси и нужди на респондентите в родината,
пребиваването им на чужда територия потвърждават, че взетото решение за емиграция е правилно за тях.
Потенциални ефекти от емиграцията
Изпратените отговори и интерпретацията на резултатите от тях се явяват база за
обуславяне на потенциалните ефекти от международната трудова миграция върху
икономиката на България. Прави се уточнението, че са разгледани и обосновани
онези последици от международната миграция на работна сила, които са извлечени
от събраните данни от първичното изследване.
Демографски ефекти – резултатите от анкетата потвърждават тенденциите, че
все повече се увеличава броят на младите хора, напуснали страна ни в търсене на
трудова реализация и повишаване на благосъстоянието. Близо две трети от участниците в проучването са на възраст между 18 и 39 години и тяхната емиграция поражда
негативни ефекти, а именно понижаване репродуктивния потенциал на нацията (поради факта, че близо 80% от респондентите са жени), намаляване раждаемостта и застаряване на българското население. Друг фактор с отрицателен демографски ефект, е
липсата на намерение на анкетираните да се завърнат в родината. От всички 1032 души, 45% (464 лица) не са сигурни дали изобщо ще се приберат обратно в България. В
допълнение към това 24,6% (254 души) заявяват, че твърдо не възнамеряват да предприемат ремиграция.
Феноменът, известен под името „Brain Drain” („изтичане на мозъци“), е следващият неблагоприятен ефект за изпращащата страна. Масовото изтичане на висококвалифицирани трудови ресурси означава рязък спад в размера и качеството на работната сила, като същевременно лишава държавата както от приходи от реализацията на специалистите в различни области, така и от възвращаемост на вложените
средства в подготовката на тези хора. Тази тенденция се потвърждава при изграждането на образователния профил на анкетираните - преобладаващата част от тях са с
придобито високо ниво на образование, като най-много са хората със средно специално ниво (проф. гимназия/техникум) – 370 души (35,9%), следвани от 205 магистри (19,9%), 159 лица с висше бакалавър (15,4%), 156-ма са завършили средно
общообразователно училище или профилирана гимназия (15,1%), 97 души (9,4%) са
се обучавали в колеж (проф. бакалавър), 27 души (2,6%) са с основно образование и
18 лица (1,7%) са придобили докторска степен.
Изтичането на висококачествената работна сила, поражда друга последица,
наречена „загуба на мозъци“. Тя се състои от упражняването на неквалифицирани
трудови дейности от висококвалифицирани емигранти в чужда държава.[6] Това се
потвърждава от анкетното проучване, поради ясно изразения процент от респонденти
(70,6%), които заявяват, че трудовата дейност, упражнявана от тях зад граница, не е в
същата сфера на завършено образование, имайки предвид, че почти половината от
тях са придобили ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.
През последното десетилетие се наблюдава нарастване в отчитането и на положителни последици за икономиката на България от процесите на масова емиграция
на трудови ресурси от нашата страна. Тези ефекти могат да бъдат откроени с помощта на резултатите от анкетното проучване.

234

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

Фиг. 2: Структура на българите, изпращащи парични средства в Б-я
(по данни на авторите)
Паричните трансфери или т.нар. финансови преводи към страната ни, които
българските емигранти зад граница осъществяват, са най-големият положителен
ефект от миграционните процесите на работна сила.[7] Тези трансфери са считани за
значими „съживители“ и двигатели на нашата икономика, допринасящи за финансовата стабилност както на гражданите, така и на държавата. Благодарение на емигрантските парични преводи се насърчава местното потребителско и инвестиционното
търсене, с което се стимулира националния икономически напредък. От осъщественото анкетно проучване сред 1 032 сънародници извън граница, се установява, че
близо две трети от респондентите (643 души) извършват валутни преводи към своите
семейства, роднини и близки, живущи в България (Фигура 2). От тях 353-ма (34,2%)
съобщават, че го правят всеки месец, а 290 граждани (28,1%) изпращат парични средства през определени периоди от време.
Ремиграцията е друг положителен ефект за изпращащата страна, като почти една трета (314 души) от анкетираните планират завръщането си след определен
период от време (в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план). В допълнение
към вероятността повечето от тях да изпълнят целите си на завръщане, е оценката на
степента на интеграция на българските емигранти сред местното население. Около
51% от респондентите твърдят, че са изпитали трудности в адаптацията в международната среда и в интеграцията с чуждестранните жители, като 174 анкетирани посочват, че отношението на местното население в чуждата държава към тях е по-скоро
негативно.
Диаспора връзките, подсилвани от мигрантските общности на българи в чужбина, спомагат за засилването на отношенията между изпращащата и приемащата страна като търговия, инвестиции, трансфери на умения, капитали и технологии и др.
Почти 95% от респондентите поддържат връзки с други българи в страната, в която
пребивават. Освен това от голямо значение е, че 17,2% от участниците в проучването
(178 души) заявяват готовността си да помогнат от разстояние за икономическото
развитие на България чрез засилване на връзките между страните.
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3. Обобщени изводи от проучването
Получената извадка от отговорилите на анкетата българи от 35 страни по света
дава възможност да бъде събрана информация „от първа ръка“, тъй като именно тези
хора, далеч от родния си дом и в сблъсък с обстоятелствата в чужбина, могат найдобре да изобразят социалния аспект на проучването. Въз основа на това тази изследвана съвкупност осигурява реалистичност и достоверност на получените данни, а изпратените над хиляда отговора на респондентите от държавите на шестте континента
благоприятстват за извличането на изводи от направеното анкетно проучване.
Най-главните мотиви за предприетата емиграция от сънародниците ни зад граница, участвали в допитването, са възможностите за по-високи доходи, присъствие на
член от семейството зад граница и безработицата в родината. Тези фактори и мотиви
стоят в основната на проблема, отнасящ се до интензивното емигриране на голяма
група от хора от България и пораждащ значителни икономически ефекти за изпращащата страна, за мигрантите и техните семейства. В допълнение се създават и социални, културни и политически предизвикателства за приемащите държави.
Процесите на международната трудова миграция, въпреки негативните въздействия по отношение на масовото изтичане на квалифицирана работна сила извън
България и понижаване на демографските й показатели, в крайна сметка дават основание да се твърди за наличието на положително въздействие на емиграцията върху
социално-икономическото развитие на страната. Основната причина за защитаването
на тази теза са всички онези респонденти (близо две трети), които изпращат парични
средства на своите близки в България. Неслучайно българските мигранти са наречени
„донори на икономиката“, тъй като доказват, че приносът им за напредъка на държавата е много по-голям, отколкото помощта, която биха оказали, при настоящите условия на родния трудов пазар, без да напускат родината. А анкетираните, които възнамеряват да се върнат в България, обогатени с натрупаните ценни опит и компетенции в различни сфери, заявяват намерението си да допринесат за развитието на
България чрез създаване на бизнес. Към тях се прибавя и диаспора връзки, които подкрепят икономическото развитие на страната ни със собствени инициативи чрез засилване на връзките между България и приемащите държави по отношение на търговия, инвестиции, пренос на знания и технологии и т.н.
Заключение
На база събраните знания по експериментален път относно ефектите от миграцията за изпращащата страна, става възможно да се изведат насоки и препоръки за
бъдещо развитие на страната ни в областта на емиграционните процеси, а именно:
извършване на цялостен мониторинг на миграционните процеси на България, както и
изучаване на опита на други страни с традиционна трудова емиграция по отношение
на използването на емигрантските трансфери за развитието на отделните икономически сектори; използване на опита, придобитата квалификация, деловите контакти и
други неосезаеми активи, натрупани от намиращите се в чужбина българските емигранти; развитие на диаспората, която да активизира участието на българските емигранти в стопанския живот на страната, като по този начин това ще улесни интегрирането на българския бизнес в европейската и глобалната икономика. Друга насока към
българската миграционна политика е създаването на подходящи условия за професионална реализация в страната и по-високи възнаграждения на българското немигрирало население, като се обръща особено внимание на най-перспективните млади
таланти и висококвалифицирани трудови ресурси. Това може да бъде осъществено
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чрез създаване на различни програми за подсилване на конкуренцията и мотивацията
за обучения на специалисти.
Успехът на миграционната политика не се състои в задържането на човешкия капитал в страната, а по-скоро в стимулирането и съдействието за неговото развитие по
време на емиграцията, с което той да допринесе за напредъка на родината си, като по
този начин се използват максимално предимствата от миграционните процеси в
България. За да се справи с емиграционния натиск, страната ни трябва да предприеме
адекватни мерки, стратегии и планове за създаване на условия за пълноценна професионална реализация на кадрите у нас с цел сближаването на равнището на доходите
и качеството на живот в България с това в останалите страни-членки на ЕС.
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Резюме: В настоящия доклад е споделен българският опит и добрите практики за
защита на личните данни на чужденци. Представени са правната рамка, Националната стратегия и добрите практики за защита на личните данни в условията на
бежанска криза. Фокусирано е вниманието върху приложението на Закон за убежището и бежанците, Национална стратегия в областта на миграцията, убежището
и интеграцията, Наредба за отговорността и координацията и Специални домове
за временно настаняване. Анализирана е миграционната криза от 2013 год. – роли,
отговорности и взаимодействие между институциите. Представен е българските
опит и добри практики при защитата на личните данни на чужденци. Особено внимание е обърнато на регистрацията, документите съдържащи лични данни и автоматизираните информационни системи.
Ключови думи: защита на личните данни, имигрантски кризи, национална стратегия, добри практики за защита на данните.
Abstract: This report shares the Bulgarian experience and good practices for the
protection of the personal data of foreigners. The legal framework, the National Strategy
and good practices for the protection of personal data in the context of a refugee crisis
have presented.
Keywords: data protection, national strategy, good practices
ВЪВЕДЕНИЕ
Ефективното управление на миграционни кризи не е нов за България проблем.
През последните 150 години България е преминала през осем подобни изпитания.
Последната бежанска вълна към страната е от 2018 г. Задържаните лица от Главна
дирекция „Гранична полиция“ през 2018 година по националности са както следва:
 Общо задържани нарушители – 1 323 граждани на трети страни;
 Граждани на Афганистан – 453 или 34,2%;
 Граждани на Ирак – 327 или 24,7 %;
 Граждани на Сирия – 135 или 10,2%;
 Граждани на Пакистан – 130 или 9,8%;
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Граждани на Турция – 69 или 5,2%;
Други националности – 209 или 15,8%.

ПРАВНА РАМКА
Ще фокусираме вниманието си върху:
 Закон за убежището и бежанците
 Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
 Наредба за отговорността и координацията
 Специални домове за временно настаняване
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ
Законът определя реда и условията за:
 Предоставяне на особена закрила на чужденци;
 Права на чужденците;
 Задължения на чужденците.
Особена закрила на чужденци
Видовете особена закрила са:
 Убежище;
 Статут на бежанец;
 Хуманитарна закрила;
 Временна закрила.
Роли и правомощия
Видовете особена закрила се предоставят от:
 Президентът предоставя убежище;
 Председателят на Държавна агенция за бежанците – статут на бежанец;
 Председателят на Държавна агенция за бежанците – хуманитарна закрила;
 Министерски съвет – временна закрила.
Основни направления и обхват на закона
 Видове особена закрила и условия за получаването и;
 Основания за отказ, за прекратяване и отнемане на закрила и за спиране и
прекратяване на производството;
 Права и задължения на чужденците търсещи или получили закрила;
 Общи положения:
o Права и задължения на чужденците търсещи закрила по време на производството;
o Права и задължения на чужденците получили закрила;
 Документи на чужденците подали молба за закрила или получили закрила.
Държавна агенция за бежанците
Законът определя Държавната агенция за бежанците като специализиран държавен орган, задачите и структурата на агенцията
 Председател на Държавна агенция за бежанците;
 Заместник Председатели – 2;
 Интервюиращи органи;
 Решаващи органи;
 Териториални поделения:
o Транзитни центрове;
o Регистрационно-приемателни центрове;
o Интеграционни центрове.
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Производства
Дефинират се производствата са както следва:
 Общи правила;
 Производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на
молбата;
 Ускорени производство;
 Производство по общия ред.
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА, УБЕЖИЩЕТО И ИНТЕГРАЦИЯТА
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
2015-2020 е приета с Решение № 437 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. Целевите групи, които са обект на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, са:
 Граждани на трети страни и лица без гражданство, незаконно преминали
националните ни граници, или пребиваващи на територията на Република
България без или след изтичане на разрешения за това срок или когато са отпаднали законовите основания за пребиваване;
 Бежанци и лица, търсещи закрила, или такива, с предоставена субсидирана
или временна закрила, както и лица, получили хуманитарен статут;
 Граждани на трети страни и лица без гражданство, влизащи и легално пребиваващи (краткосрочно и дългосрочно) в България с цел работа, обучение или
повторно събиране на семейство;
 Чужди граждани от български произход;
 Български граждани- първо и второ поколение имигранти;
 Висококвалифицирани имигранти.
Роли и отговорности
Националната стратегия актуализира списъка с отговорните структури и техните
отговорности, както следва:
 Министерство на вътрешните работи:
o Главна дирекция „Гранична полиция”;
o Дирекция „Миграция”;
 Министерство на външните работи:
o Дирекция „Консулски отношения”;
o Задграничните представителства на Република България в чужбина;
 Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта;
 Министерство на правосъдието:
o Съвет по гражданството;
o Дирекция „Българско гражданство”;
 Държавна агенция „Национална сигурност”;
 Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет;
 Агенция за българите в чужбина при Министерския съвет;
 Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет;
 Национален статистически институт.
Национален съвет по миграционна политика към министъра на вътрешните
работи
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
(2015-2020) предвижда създаването на Национален съвет по миграционна политика
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към министъра на вътрешните работи, с цел подобряване на взаимодействието и
координацията между ангажираните в миграционните процеси структури. Основните
задачи на съвета са:
 Непрекъснат мониторинг на изпълнението на миграционната политика
 Наблюдение и анализ на изпълнението на целите на миграционната политика
 Подготовка на експертни становища за предложени промени в законодтелството, както и при решаването на случаи, съставляващи фактическа и правна
сложност
 Координация и сътрудничество с международни институции и организации
за предоставяне на техническа помощ в областта на миграцията и убежището
 Иницииране на обучителни курсове за укрепване на административния
капацитет на служителите, работещи в областта на миграцията, убежището и
интеграцията
План за действие при временна закрила
Министерският съвет е задължен от Закона за убежището и бежанците да приема
план за действие при въвеждане на временна закрила в Република България.
Планът е изготвен на основание чл. 80, ал. 1, т. 4 от Закона за убежището и бежанците. Изпълнението на плана се осъществява във взаимодействие с Върховния
комисар на ООН (Организация на обединение нации) за бежанците, Европейската комисия, Българския червен кръст, Международната организация по миграция, както и
други български и международни правителствени и неправителствени организации.
Целта на плана е създаване на оптимална организация, координация и взаимодействие при възникване на риск от кризисна ситуация, вследствие масово навлизане на
чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България, за изпълнение на стоящите задачи пред централните и териториалните органи на изпълнителната власт.
Задачи
Планът за действие при временна закрила има три основни задачи:
 Да способства за подготовката на органите на изпълнителната власт за извършване на своевременни и координирани действия при масово навлизане
на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България;
 Да създава основа органите на изпълнителната власт да изготвят съгласувани
планове за управление (действие) при кризи, възникнали вследствие на масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на
Република България;
 Да определя начина на финансиране на дейностите, условията и реда за ресурсно осигуряване на чужденци, потърсили временна закрила.
Степени на готовност
 За нуждите на Плана за действие при временна закрила в Република
България са определени четири степени на готовност:
 Постоянна готовност – условно обозначена като „зелена”;
 Предупреждение – условно обозначена като „жълта”;
 Повишена готовност – условно обозначена като „оранжева”;
 Реагиране – условно обозначена като „червена”.
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НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА
С наредбата се уреждат отговорностите, редът и начините на взаимодействието
между Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за извършване на съвместни действия и обмен на
информация при осъществяване на функциите им. Държавната агенция за бежанците
координира дейностите за осъществяване на взаимодействието с компетентните органи на МВР по прилагането на наредбата.
СПЕЦИАЛНИ ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
Настаняване
В специалните домове се настаняват чужденци с издадена заповед за:
 Налагане на принудителна административна мярка;
 Принудително настаняване.
Освобождаване
 Молба за закрила допусната от Държавна агенция за бежанците;
 Решение на административен съд за отмяна на заповедта за принудително
настаняване или освобождение;
 Решение на административен съд или органът издал заповедта за отмяна на
заповедта и издаване на заповед за задължително ежедневно явяване.
Регистри
В специалните домове за временно настаняване на чужденци се водят:
 Регистър на настанените чужденци;
 Дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
 Дневник за заповеди;
 Дневник за свижданията на настанените чужденци и получените пощенски
пратки;
 Картотека с личните дела на настанените в дома чужденци;
 Медицинска документация;
 Дневник за настаняване в ИСМС.
МИГРАЦИОННИ КРИЗИ
Миграционната криза – 2013 г. намери своето най-силно проявление в България
през месец август като резултат на фактическото разделяне на Сирия, употребата на
химическо оръжие срещу населението и вероятността от външна военна намеса. Кризата продължи 4 месеца – от месец август до месец ноември 2013 година. Статистиката е както следва:
 През месец юли навлязоха – 439 незаконни имигранти;
 През месец август – 1018, което е с повече от два пъти в сравнение с предходния месец;
 През септември – 2332 лица;
 През октомври – 3626 лица.
План за управление на миграционната криза
От ноември 2013 година с приемане от Правителството на План за овладяване на
миграционната криза броят на задържаните лица на зелена граница започна да спада:
 Ноември 1662 лица;
 Декември 290 лица.

242

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

Модел на управлението на миграционни кризи
Най-важните аспекти на управлението на миграционната криза са, както следва:
 Ръководство;
 Планиране;
 Организация и координация;
 Контрол.
Фази
При изграждането на конкретния модел за управление на миграционни кризи
целите, които трябва да бъдат постигнати, и действията, които трябва да бъдат предприети, попадат в два етапа:
 Осигуряване на готовност за действие при евентуално настъпване на миграционна криза;
 Управление на миграционна криза.
Координация и управление
 На стратегическо ниво беше създаден Национален оперативен щаб за осъществяване на стратегическото управление на националните ресурси за овладяване на миграционния натиск към нашата страна под ръководството на
министъра на вътрешните работи;
o Експертна информационно – аналитична група;
 На тактическо ниво се създадоха два регионални оперативни щаба за ръководството на силите и средствата:
o Тактически оперативен щаб за наблюдение на държавната граница и
ефективно използване на ресурсите на различните държавни структури;
o Тактически оперативен щаб за осигуряване приемането на бежанския
поток и ефективно използване на ресурсите на различните държавни
структури.
ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
ЧУЖДЕНЦИ
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, осигуряващ
защитата на физическите лица при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола върху спазването на Закона
за защита на личните данни. Комисията за защита на личните данни се създава първия с решение на парламента от 23 Май 2002.
Опитът и добрите практики могат да се обобщят в следните направления:
 Регистрация;
 Обработка на жалби и сигнали;
 Инспекции;
 Обучение.
Опит и добри практики при регистрацията
Опитът и добрите практики могат да се обобщят в следните направления:
 Анализ на типовете лични данни на чужденците, които се обработват в
различните фази на производствата и от различните институции;
 Наличието на съгласие за обработка на личните данни;
 Даването на съгласие за предаване на данните между институциите в различните фази на производствата
 Коректно дефиниране на видовете регистри и типовете лични данни
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Помощ при подготовката на необходимите документи за защита на личните
данни
o Анализ на въздействието;
o Инструкция за необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни;
o Ръководства в зависимост от ролите и отговорностите.
Примери документи съдържащи лични данни на чужденец
 Лично дело;
 Идентификационен формуляр:
o Подробности на родния език;
o Превод на английски;
o Превод на български;
o Потвърждение за съгласие данните да се използват за идентификация;
 Заповед за задържане на лице
o На английски;
o На български;
o Превод на арабски;
 Приложение:
o На арабски;
o Превод на български (от преводач);
o Декларация за автентичност на превода.
 Декларация;
o На английски;
o На български;
o Подпис на преводач.
Лично дело
За настанения чужденец се води лично дело, което съдържа:
 Заповед на съответния орган за настаняване на чужденеца в дома;
 Заповед за принудително отвеждане до границата или за експулсиране;
 Копие от документ за самоличност, ако притежава такъв;
 Приемно-предавателни протоколи за настаняване и освобождаване;
 Приемно-предавателни протоколи за личните вещи, пари и ценности;
 Медицински документи, констатиращи здравословното състояние на чужденеца, при приемането и освобождаването му от дома;
 Една снимка съгласно установения от Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, образец.
Опит и добри практики при инспекции
Опитът и добрите практики могат да се обобщят в следните направления:
 Съответствието между анализът на въздействието и действителността;
 Коректното приложение на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни;
 Защитата на личните дела на чужденците;
 Особено внимание на личните данни обработвани в автоматизираните информационни системи;
 Опитът от проведените инспекции;
 План за инспекции.
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Примери на автоматизирани информационни системи обработващи лични
данни
В различните производства са извършват справки в автоматизираните информационни системи, както следва:
 Наложени мерки за административна принуда;
 Интегрирана информационна система;
 Български документи за самоличност;
 Единен регистър на чужденци;
 Адресна регистрация на чужденци;
 Други информационни системи.
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НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ
НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ
доц. д-р Славка Димитрова
Бургаски свободен университет

CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL MIGRATION
Associate Professor Slavka Dimitrova
Burgas Free University
Abstract: The article is a review of the sanctions in Bulgarian Criminal Code for illegal
migration. It provides a critical review of the amendments in the Criminal Code and
currant legislation.
Key words: migration, criminal code, criminal liability
С оглед съществуващите глобални проблеми във връзка с бежанския поток от
страни с размирици и военни конфликти към страните от Европа и засиления
мигрантски натиск от 2015 г. насам, се поставят все по-настоятелно въпроси, по
които обществото проявява особена чувствителност и изискват адекватна наказателноправна защита. Анализът на наказателноправните норми, регламентирани в действащото българско законодателство, позволява да се отграничат някои състави на
престъпления, осигуряващи закрила от подобни посегателства. Към тази група следва
да се причислят престъпленията срещу реда за прекосяване на държавната граница –
противозаконното влизане или излизане през границата на страната по чл. 279 НК,
противозаконното превеждане през границата на страната на отделни лица или групи
хора (т.нар. каналджийство) по чл. 280 НК, подпомагането на чужденци да пребивават или преминават в страната по чл. 281 НК и противозаконното наемане на работа
на пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Р България чужденци
по чл. 227 НК.
Наказателноравната защита на реда за преминаване през държавната ни граница,
която се явява и външна граница на ЕС, е регламентирана в чл. 279 от Наказателния
кодекс. Влизането или излизането през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това
места, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева
(чл. 279, ал. 1 НК), а когато е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от сто до триста лева (чл. 279, ал. 2 НК). Обществената опасност се състои не в самото влизане или излизане, а в начина по който това
става – без знанието и разрешението на властите. Преминаването на границата с оглед опазване и укрепване на отбранителната способност и вътрешната сигурност на
държавата, се осъществява по нормативно регламентиран начин, през административно установени гранични зони и на определени за това места - ГКПП, с оглед упражняване на предписания от закона контрол. Влизането и излизането през границата
на страната е престъпление, когато това става без разрешение на надлежните органи
на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, т.е при
липса на една от двете необходими предпоставки. Съгласно чл. 17 от Закона за чуж246
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денците в Република България1 (ЗЧРБ) чужденците са длъжни да влизат в Република
България и да напускат територията й само през граничните контролно-пропускателни пунктове, определени с акт на Министерския съвет или в международен договор.
Статутът на граничните контролно-пропусквателни пунктове, същността и видовете
гранична проверка, както и правомощията на служителите, контролиращи лицата,
превозните средства и стоките по повод влизане и излизане през границата на държавата, или при присъствие в граничната област, са регламентирани от Наредбата за
граничните контролно-пропускателни пунктове. В Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на
Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15.03.2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс
на шенгенските граници), е очертано съдържанието на понятията гранично-пропускателен пункт, граничен контрол и гранични проверки (чл. 2, т. 8, 9, дял I, Общи
разпоредби) и уредено правоприлагането им.[1] При преминаването през зоната на
ГКПП физическите лица и намиращите се в тяхно владение – превозни средства, стоки и предмети, са обект на граничен паспортен, митнически и ветеринарносанитарен
контрол, след реализирането на които се получава разрешение за влизане на територията на страната или за излизане от същата.
НК не дава определение за граница, макар и да използва термина в доста разпоредби – чл. 159б, чл. 242, чл. 280 от НК и др. Такова определение намираме в §1, т. 1
от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, а т. 2 дава определение за преминаване на държавната
граница, именно: „Преминаване на границата е пресичане на държавната граница“.
В чл. 280 от НК е криминализирано превеждането през границата на страната
на отделни лица или групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта
или макар с разрешение, но не през определените за това места (или още – каналджийството). Наказанието е лишаване от свобода от една до десет години, глоба от
десет хиляди до тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, ако: през границата е преведено лице, ненавършило 16-годишна възраст;
превеждането е станало без знанието на лицето; преведеният през границата не е български гражданин; е използвано моторно, въздухоплавателно или друго транспортно
средство; превеждането е организирано от група или организация; превеждането е
извършено по начин, опасен за живота на преведените лица (чл. 280, ал. 2 НК). Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, глоба от десет хиляди до
тридесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от
служебното си положение (чл. 280, ал. 3 НК). Предвижда се превозното средство да
се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е било предоставено доброволно (чл. 280, ал. 4 НК).
Криминализирано е и подпомагането на чужденци да пребивават или преминават
в страната по чл. 281 НК и противозаконното наемане на работа на пет или повече
незаконно пребиваващи на територията на Р България чужденци по чл. 227 НК.
Чл. 227 от НК транспонира Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и
Съвета на Европа за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките
срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. [2] В чл.
227от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до четири години и глоба от
две до двадесет хиляди лева за лице, което наеме на работа едновременно пет или по1

Закон за чужденците в Република България, обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. ДВ, бр. 34 от 2019 г.
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вече незаконно пребиваващи на територията на РБ чужденци, включително, когато
знае, че незаконно пребиваващите са пострадали от трафик на хора. Санкцията нараства до пет години лишаване от свобода и от пет до петдесет хиляди лева глоба при
системно наемане на един или повече незаконно пребиваващи чужденци. Нормата е
описателно – бланкетна и препраща към Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност2 (ЗТМТМ) по отношение на термините „незаконно наемане на работа на
гражданин на трета държава” и „незаконнопребиваващ“.
Съгласно §1, т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗТМТМ „незаконно наемане
на работа на гражданин на трета държава” е наемането на работа на незаконно пребиваващ на територията на Република България, както и наемането или приемането на
гражданин на трета държава без съответното разрешение или регистрация от Агенцията по заетостта. Съгласно §1, т.14 „незаконнопребиваващ“ е лице по смисъла на
§ 1, т. 3б от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република
България, а „незаконно пребиваващ чужденец” е всеки чужденец – гражданин на
трета държава, който се намира на територията на Република България и не отговаря
или е престанал да отговаря на условията за престой или пребиваване.
Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност въвежда преобладаващата
част от Директива 2009/52/ЕО, като предвижда забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, като мярка за борба за
намаляване на недекларираната заетост, както и с незаконната трудова миграция.
Мерките по Директива 2009/52/ЕО целят основно две неща. От една страна, дисциплинирането на работодателите да не търсят наемането на незаконно пребиваващи
чужденци, които да експлоатират с оглед спестяване на финансови средства от дължими плащания в случаите на наемане на работници законно. От друга страна, защита на незаконно пребиваващия чужденец и неговите трудови права при незаконно
наемане и при особено експлоататорски условия на труд. В Глава втора от закона се
уреждат условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци – граждани на
трети държави на територията на Република България. Съгласно разпоредбата на
чл.5, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на чужденец –
гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, когато:
1. има трудов договор с местен работодател;
2. е командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;
3. е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер;
4. извършва дейност на свободна практика.
Решението за достъп до пазара на труда се издава от Агенцията по заетостта, а
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” е контролният орган, осъществяващ специализираната контролна дейност относно спазването на законодателството в
областта на заетостта на територията на Република България. При наемане на работа
на чужденец – гражданин на трета държава, работодателят е длъжен да уведоми
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в седемдневен срок от датата на
действителното започване на работата, а наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави е изрично
забранено, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Разрешителният режим, предвиден в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, не се прилага за лица, които са граждани на държава-

2

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ. бр.33 от 2016 г., изм. ДВ. бр.34 от 2019 г.
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членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение.
В чл. 281 от НК е криминализирано противозаконното подпомагане на чужденец
да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона. За да е съставомерно
деянието по основния състав е необходимо от субективна страна да е налице специална цел – деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага.
Първата форма на изпълнителното деяние е подпомагане на чужденец да пребивава на територията на РБ (най-често чрез настаняване или предоставяне на постройки за укриване и обитаване и пребиваване) в нарушение на закона, а именно – в нарушение на § 1 т.3 и т.3б от Закона за чужденците. „Незаконно пребиваващ чужденец”
е всеки чужденец – гражданин на трета държава, който се намира на територията на
Република България и не отговаря или е престанал да отговаря на условията за
престой или пребиваване“. Чуждите граждани трябва да притежават документи за
пребиваване на територията на Република България, съгласно чл.22, ал.1, т. 1, вр.
чл. 9а, ал.2 от Закона за чужденците в Република България, според която пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена
виза по чл.9а, ал.2 т. 1 от ЗЧРБ – за летищен транзит; чл.9а, ал.2 т. 3 от ЗЧРБ – за
краткосрочно пребиваване; чл.9а, ал.2 т. 4 от ЗЧРБ – за дългосрочно пребиваване.
Съгласно чл.22 ал.1 т.2 от ЗЧРБ пребиваването на чужденци на територията на
Република България се осъществява въз основа на международни договори за безвизов или облекчен визов режим. В чл.22 ал.1 т.3 от ЗЧРБ се предвижда, че пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на разрешение
на службите за административен контрол на чужденците. По силата на чл.19, ал. 1, т.
1 от ЗЧРБ чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно
през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава
редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и
виза, когато такава е необходима. Съгласно § 1, т. 3 от Допълнителни разпоредби на
Закона за чужденците по смисъла на този закон, редовен документ за задгранично
пътуване или друг заместващ документ е този, който е издаден по законоустановения
ред на съответната държава, в който може да бъде положена виза и който дава право
на чужденеца да се завърне в държавата, от която влиза, в държавата на произход или
в трета държава, снимката в него позволява установяване самоличността на притежателя му, не съдържа преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други в данните, няма следи от подмяна на снимката, положените печати са ясни, изображението
на снимката съвпада с образа на притежателя и срокът му на валидност не е изтекъл.
В т. 3а от същия текст е предвидено че разрешение за пребиваване е всяко разрешение за пребиваване, издадено от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи в съответствие с единния формат, установен с Регламент (ЕО)
№ 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията
за пребиваване за гражданите на трети страни. [3]
Със ЗИДНК, обн., ДВ, бр. 74 от 2015 г диспозицията на основния състав на
чл. 281 бе редактирана, като бе добавена нова форма на изпълнително деяние освен
пребиваването, а именно подпомагане на преминаването през страната. Най-често тази форма на изпълнително деяние се осъществява чрез предоставяне на моторно
превозно средство или друг транспорт. За разлика от изпълнителното деяние по чл.
280 от НК, при което се преминава държавната граница, с действията по чл. 281 се
осигурява на транспорт за вътрешността на страната.
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Разгледаните мерки са само един от аспектите на комплексния модел за решаване
на възникналите въпроси, но тяхното възприемане безспорно ще допринесе за
превенция на противообществените прояви с най-висока степен на обществена опасност, които могат да се проявят във връзка с бежанския натиск.
Литература:
1. Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15.03.2006 г. (OJ L 105, 13.4.2006).
2. Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европа за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на
незаконно пребиваващи граждани на трета държава, (OJ L 168, 30.06.2009).
3. Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат
на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. (ОJ L 157,
15.6.2002).
4. Костадинова, Р. Наказателноправни въпроси на граничната сигурност на Република
България, Правен преглед, 2002, № 1, стр.77-87.
5. Иванова, М., Европейска заповед за разследване, Юридически сборник БСУ,
Бургас, 2018, т. ХХV. стр. 129-142.

250

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

НАПРАВЛЕНИЕ

„МИГРАЦИЯ И ПОЛИТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

НАПРАВЛЕНИЕ

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА”

251

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

252

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

ТЪРСЕЩИТЕ УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРИЯ:
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛ
ЗА КОНФЛИКТИ
проф. дсн Анна Иванова Мантарова
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

THE ASYLUM SEEKERS IN BULGARIA:
DEVELOPMENT OPPORTUNITY OR POTENTIAL FOR
CONFLICTS
Prof. DSc Anna Ivanova Mantarova
Abstract: The report seeks to answer the question whether asylum seekers in Bulgaria are
opportunity for development or potential for conflicts. Statistical data on the sociodemographic characteristics of immigrants are analyzed, as well as information revealing
their desires and plans about their future in Europe. Information from a representative
national survey on different aspects of the attitudes of the local population towards them
has been also discussed.
Key words: asylum seekers, attitudes, social distances, discrimination, hate speech

В днешния глобализиран свят сме свидетели на интензивни миграционни процеси, зад които стоят разнообразни причини и мотиви. Милиони хора напускат принудително страните си – поради войни, насилие, преследване. От 2011 година насам
от Близкия и Среден Изток и Африка към Европа се насочиха значителни миграционни потоци1. България не е крайна дестинация, а само транзитен коридор, и то не част
от основните маршрути към Западна Европа и не е засегната от миграционния натиск като други съседни страни – подадените у нас молби за закрила през пиковите
2015 и 2016 години са около 1,5% от тези в целия ЕС. Но въпреки това нашата страна също почувства твърде осезаемо преминаването на миграционната вълна.
По данни на ДАБ за периода 2011 – 2017 г. потърсилите закрила в България са
общо 64011. Присъствието на тези хора в страната неизбежно има своите следствия.
То носи едновременно и предизвикателства, и възможности. Добре известни са позитивите за приемащите емигранти страни, приносът им за решаване на определени
проблеми и за развитието на обществото. В синтезиран вид ползите за приемащите

1

От 2011 г. - началото на масирано пристигане в Европа на имигранти от Близкия и Среден
Изток и Африка, които претендират, че търсят убежище, в публичното пространство се наложи
терминът „бежанци“. Макар и в неточна употреба, той се възприе повсеместно. В действителност, една част от дошлите са получили статут на бежанци, други са с регистрирани молби и са
в процедура. Юридически те са „търсещи убежище”. В текста, за назоваване на хората с регистрирани молби за убежище, ще използваме и по-общия термин „имигранти”, към която група те безспорно принадлежат.
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общества са: попълване на трудовите ресурси, стабилизиране на пазара на труда,
съдействие за икономическия растеж, подкрепа за системите за социално осигуряване и социално подпомагане, преодоляване на структурните диспропорции на трудовите пазари, насърчаване пренасочването на местните кадри към работни места,
изискващи по-висока квалификация, и опосредствено стимулиране на икономическия
растеж – чрез търсенето на стоки и услуги от чуждестранните работници и членовете
на техните семейства, използване на вече подготвени кадри с висока квалификация,
осигуряване на положителен нетен резултат за държавния бюджет на приемащата
страна [1].
Съвременното българско общество има сериозни проблеми, произтичащи от състоянието и тенденциите на демографските процеси. Населението прогресивно застарява, влошава се съотношението активно – зависимо население. Има недостиг на определени категории работници и специалисти, дефицит на работна сила в някои сектори. При това емиграционните процеси допълнително влошават ситуацията.
Въпросът е, в конкретния икономически и социокултурен контекст, дали потърсилите закрила в България ще могат да помогнат за решаване на някои от острите проблеми и ще допринесат за развитието на обществото ни. Ключова място в отговора на
този въпрос имат характеристиките на имигрантите и тяхното съответствие на състоянието и потребностите на обществото и икономиката, в частност, готовността им
да се включат в пазара на труда, от една страна, и нагласите на местното население
спрямо тях и интеграцията им, от друга.
Потърсилите убежище в България
Да се дадат точни количествени параметри на присъствието на търсещи убежище
в България не е възможно. Не е известно колко от регистрираните с молби за закрила
са в страната и колко са я напуснали. Неизвестен е и броят на нелегално влезлите и
живеещи тук или придвижващи се към Западна Европа, които не са се регистрирали
и поради това не попадат в статистиката. Показателно е, че през 2017 г., според данни, изнесени в медии [2], установени в незаконен престой в страната са 1616 души, а
406 нерегистрирани да влизат лица са заловени при незаконно напускане на страната.
Т.е. всичките тези над две хиляди души успешно са влезли нелегално в България и
ако не са били заловени в страната или на излизане от нея, не биха присъствали в
никоя статистика. А никой не може да каже още колко са имигрантите, които също
като тях, безпрепятствено са влезли и са тук или вече са излезли от България.
Статистиката на ДАБ показва параметрите и динамиката на процеса в неговите
официални измерения. Вижда се, че до 2011 г. броят на лицата, потърсили закрила в
България е малък и варира слабо. Първо чувствително увеличение се регистрира през
2012г., след това се наблюдава скокообразен ръст, а през 2017, след подписване на
споразумение между ЕС и Турция – драстичен спад. Именно поради рязкото намаление на броя на потърсилите закрила от тогава и незначителното им отражение върху
общия брой, при анализа се ограничавам до тази година.
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Фигура 1
Брой на лицата с регистрирани молби за закрила в България
от 1.01.2010 до 31.12.2017 г.

Неизвестността за броя на напусналите страната и на установилите се тук от
всички, получили бежански или хуманитарен статут, не дава възможност да се правят изводи за количествените параметри на присъствието на интересуващата ни група. С оглед на разглеждания въпрос, интерес представляват не само количествените,
но и качествените характеристики на търсещите убежище.
За оценка на интеграционния им потенциал и ефекта от присъствието им, от голямо значение са техните социо-демографски и културни характеристики, по-специално образователно равнище, квалификация, страна на произход и обусловените от
това усвоените ценностно-нормативни системи и модели на поведение.
Що се отнася до социално-демографските характеристики, наличната информация показва силен дисбаланс във всеки разрез. През целия разглеждан период на
интензивен бежански поток, половата структура на идващите е силно асиметрична –
делът на мъжете е между 68 и 80 процента.
Таблица 1
Разпределение на потърсилите закрила по пол
(в %)
година
2013
2014
2015
2016
2017

мъже
68,8
76,9
79,1
76,8
74,3

жени
31,2
23.1
20,9
23,2
25,7

Статистиката на ДАБ за възрастта трябва да се приема с резерви. По мнение на
работещи с търсещите убежище, сред лицата между 14 и 17 години има много, които
са посочили по-ниска от истинската си възраст, за да получат по-лесно статут и като
непълнолетни да са обект на повече грижи.
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Таблица 2
Разпределение на потърсилите закрила по възраст
(в %)
Година/Възраст
2013
2014
2015
2016
2017

0-13
24,0
17,5
16,2
18,5
19,0

14 -17
7,8
12,8
10,8
14,3
13,7

18-34
50,7
56,2
61,7
56,4
53,6

35-6 5
16,7
13,1
11,0
10,1
13,2

Над 65
0,8
0,4
0,3
0,7
0,5

Наистина, възрастовата структура е благоприятна от гледна точка на икономиката – доминират младите хора. Но за да стане този факт фактор за развитие, те трябва
да имат и капацитет, и желание за трудова активност.
Информацията за образователното равнище и квалификацията на търсещите убежище показва, че те са далеч по-ниски от тези на местното население. Статистиката
на ДАБ дава данни за образованието само за ограничен интервал от време, но няма
основание да се допуска, че съществуват значими различия при пристигналите извън
него.
Фигура 2
Образователно равнище на потърсилите убежище в България
(2016г., в %)

Съществено ограничение е, че данните на ДАБ не показват какво е разпределението по образование в отделните възрастови групи, т.е. доколко има реална вероятност за повишаване на образователното равнище и доколко ниската образованост е
непроменима характеристика. Тя е и почти непреодолима бариера пред икономическата активност и самоиздръжката. Ниското образователно равнище, като правило
съпроводено с липса на някакви определени умения, прибавено към обитаване на
примитивна материална среда, обаче е сериозен проблем при адаптирането към новите материални и културни условия на живот, към стандартите и моделите на поведение в приемащото общество.
Интересна информация дават дълбочинните интервюта с имигранти от Близкия и
Среден Изток, настанени в центрове за бежанци (проведени са 35 интервюта с търсе256
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щи убежище от Сирия, Ирак и Афганистан, за което екипът на изследването изказва
благодарност на ръководството на ДАБ). Прави впечатление, че повечето от интервюираните имат роднини или приятели в Западна или Северна Европа, с които са в
контакт и искат да се присъединят към тях. Малобройни са тези, които казват, че биха останали в България. Но не е известно колко от деклариралите такова желание,
действително го имат и ще го запазят.
Като цяло имигрантите нямат конкретна, да не говорим за реалистична, представа за бъдещето си, още по-малко конкретни планове какво и как ще правят, как ще
се издържат. Значителна част имат неопределени желания да се занимават с търговия. Но същевременно те са без никакво познаване на нормативна регламентация и
административна организация на този вид дейност в приемащото общество. За бъдещите планове и поведение не са за пренебрегване и впечатленията на част от имигрантите за враждебно отношение от страна на част от местното население. Също и
разочарованието сред някои от желаещите да останат от бавните и мудни процедури,
от незаинтересоваността, от липсата на подкрепа да започнат работа дори при наличие на квалификация и желание да работят.
Общата картина, очертала се от интервютата обаче е в подкрепа на изводите от
анализа на характеристиките на имиграционния поток – повечето са без никакви специални умения, без базово образование, което да се надгражда, без умения и навици
за труд при характерната за развити общества организация. Не е реалистично да се
очаква, че те ще заемат работни места, които стоят свободни и по този начин ще допринесат за икономическо развитие – те нямат капацитет, а и желание за това. Нещо
повече, голяма част от дошлите са от слабо развити райони, живели в съвсем различна материална среда, отдавна преодоляна тук и тепърва трябва да усвояват модели на
адекватно поведение. Върховенството на исляма и безразделното му господство в
живота – и на индивида, и на обществото, е друга съществена бариера.
Втората страна на релацията е отношението на местното население към търсещите убежище, съществуващите нагласи спрямо тях, готовността за приемането им. За
да допринесат имигрантите за развитието на обществото,трябва освен да имат капацитет да запълнят съществуващи дефицити, да има позитивно отношение към тях и
интегрирането им. Информацията, събрана при изследването2 показва много категорично наличието на дистанцираност от имигрантите – и в социален, и в чисто пространствен смисъл.
По въпроса къде трябва да живеят търсещите убежище, доминира мнението те да
са в затворени центрове. Тази позиция се споделя от 74,2% от респондентите. За
настаняване в открити центрове са 17,8%, а да живеят извън центрове, на външни
адреси – едва 8%.
Нежелание за пространствена близост личи и от отговорите на респондентите на
въпросите съгласни ли са в селището (квартала) им да се заселят бежанци и в близост
до местоживеенето им да има център за настаняване на бежанци. В националната извадка положителен отговор са дали съответно 20,7% и 16,3%.

2
В доклада са използвани данни от изследване, проведено в рамките на работата по проект
„Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния. Девиации в
контекста на съвременните миграционни процеси“, финансиран от ФНИ. Наред с национално
представителното изследване са проведени още две в райони с центрове за бежанци (Харманли
и квартал Враждебна в София) и дълбочинни интервюта с търсещи убежище, настанени в
центрове на ДАБ.
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Фигура 3
Къде трябва да живеят:

Фигура 4
Съгласни:

Свързването на отговорите по тези въпроси със страховете, асоциирани с присъствието в страната на търсещи убежище показва ясно изразени различия. Мнението, че те трябва да живеят в затворени центрове и несъгласието да се заселят в селището/квартала на респондентите е свързано най-вече със страховете за сигурността –
опасения, че носят заплаха от тероризъм, извършват престъпления, пренасят болести.
Определено може да се говори за съществуване на дискриминационни нагласи по
отношение на това дали граждани на страни извън ЕС, които пребивават на законно
основание в България да имат същите права за работа като българските граждани.
Отрицателен отговор са дали 48,1% от респондентите от националната извадка и
61,7% от районите с центрове за бежанци. Не е изненада, че най-често негативно отношение проявяват по-ниско образованите – тези с начално и основно образование
(съответно 57,7% и 69,2%), които вероятно в имигрантите виждат конкуренция в техния сегмент на пазара на труда. Аналогично е и относно правата за получаване на социални помощи от придобилите право на законно пребиваване в страната. 50,3% от
респондентите са за това, те да са идентични с тези на българските граждани, докато
другата половина са против. В районите с центрове за бежанци дискриминационните
нагласи са още по-ясно изразени – за равни права са само 37,6% от анкетираните.
Събраната информация показва, че отново водещи са страховете за сигурността. Но в
този случай се установява доста силна връзка и с материален фактор – приемането на
твърдението, че издръжката на бежанците е прекалена финансова тежест за обществото ни. В демографски план най-резервирани са двете крайни възрастови групи,
даващи приблизително по 41% положителни отговори. От гледна точка на образователното равнище, най-изразени дискриминационни нагласи проявяват хората с основно образование (67,3% са против равнопоставеното третиране), докато при висшистите две трети са за равенство. Въобще не е изненадващо, че ромите, основните
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реципиенти на социални помощи, в най-голяма степен са против равнопоставеното
третиране на чужденците – 58,8%. Вероятно в тях те виждат конкуренти за разпределение на държавния ресурс, значителна част от който до сега е бил за тях и поради
това проявяват негативно отношение. Същото обяснение е валидно и за връзката със
самооценката на материалното положение (V 0,254). С влошаването й, положителните отговори намаляват чувствително – те са съответно 67,3% при хората с много
добро материално положение, 65,1% – с добро, 46,7% със задоволително и 33,3% – с
лошо.
Тревожен факт от социалната реалност е зачестилото използване на език на омраза и вербална агресия. Изследването установява завишена употреба на изказвания,
съдържащи омраза и агресивност спрямо имигранти, кореспондираща с пространствената близост. „Нараства използването на език на неодобрение, омраза или агресия
към имигранти като при това отслабва категоричността при неприемане на език на
омразата – както от официални лица, така и в ежедневието. Доколкото езикът на омразата и свободното му изразяване особено в обществени медии или от обществени
лица пряко допринасят за радикализиране и нормализация на радикалността, тези
наблюдения са достатъчно тревожни сами по себе си” [3]. Повече от половината
(60,9%) от респондентите в страната по-скоро често са били свидетели на използване
на език на омраза по отношение на имигранти. Обезпокояващ е и делът на хората,
според които е допустимо да се използва език на омраза. Същевременно се установява, че динамиката на престъпленията от омраза, ако не в абсолютни размери, то съвпада като тенденция [4].
*
Като извод от събраната емпирична информация може да се каже, че в българското общество има затвореност, резервираност и дистанцираност по отношение на потърсилите убежище. Основателно или не, масовите нагласи към тях са по-скоро отрицателни, те не се приемат от голяма част от населението. Потвърждение на това е
съпротивата на местното население срещу изграждането на центрове за бежанци и
срещу заселване, дори на семейства с деца. Всичко това прави твърде проблематично
включването им в социалния живот. Към тези нагласи трябва да се прибави и обстоятелството, че дошлите в страната по своите образователно-квалификационни характеристики са твърде далеч от потребностите на икономиката ни. При това много голяма част от тях нямат желание да живеят в България (което се потвърждава и от
празните центрове, чиито обитатели вече са далеч от тук). Всичко това води до
заключението, че търсещите убежище не могат да бъдат определени като ресурс за
развитие, а са по-скоро потенциал за конфликти. За да стане обратното, трябва дошлите да бъдат мотивирани да останат, да се положат значителни усилия за обучение и
квалификация най-вече на младите. И с разяснителна работа и конкретни действия,
решително да се променят нагласите на местното население.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЯ –
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ
проф. д.н. Мариела Деливерска

REGULATION AND MEASURES FOR LIMITATION AND
PREVENTION OF ILLEGAL MIGRATION – INTERNATIONAL
LEGAL ASPECTS
Prof. Mariela Deliverska, LL.M, PhD, DSc.
Резюме:
Миграцията е световно явление с много измерения, породено от множество фактори, сред които икономически условия, социални и политическите условия, условия
при упражняване право на труд. В контекста на правна регламентация, след
Римския договор от 1957 г. няколко последователни изменения разшириха компетентността на ЕС по въпросите, засягащи миграцията.
Пред българската държава стои въпросът да защити собствения си интерес и интереса на ЕС, като не допуска незаконно влизащи през границата лица, които да бъдат заплаха както за националната сигурност, така и за сигурността на ЕС. Успоредно с това е необходимо да бъдат обезпечени необходимите условия за живот и
интеграцията на бежанците и мигрантите, търсещи убежище в България.
Необходимо е да се търсят механизми за постигане на по-висока степен на сближаване на правилата за признаването и съдържанието на международната закрила
въз основа на по-високи стандарти.
Ключови думи: миграция, правна регламентация, международни норми, закрила
Abstract:
Migration is a multi-dimensional phenomenon, caused by various factors, including
economic conditions, social and political conditions, conditions for exercising the right to
work. In the context of legal regulation, following the Treaty of Rome of 1957, several
consecutive amendments have expanded the EU's competence on migration issues.
It is up to the Bulgarian state to protect its own interest and the interest of the European
Union by preventing illegal access and entry across borders, which could be a threat to
both national security and the security of the European Union. At the same time, it is
important to guarantee the necessary living conditions and the integration of refugees and
asylum seekers in Bulgaria It is necessary to find mechanisms to achieve a higher degree of
convergence of the rules on the recognition and content of international protection based
on higher standards.
Key words: migration, legal regulation, international norms, protection
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Миграцията е световно явление с много измерения, породено от множество фактори, сред които икономически условия, социални и политическите условия, условия
при упражняване право на труд.
Миграцията към Европа и вътре в нея се урежда при взаимодействието на националните законодателства, правото на ЕС, Европейската конвенция за защита правата
на човека и основните свободи, Европейската социална харта и задълженията поети
от европейските държави по силата на други международни актове.
Миграцията е право на човека, утвърдено с член 13 от Всеобщата декларация на
ООН за правата на човека. През 1985 г. бе подписано Шенгенското споразумение,
което доведе до премахването на граничния контрол на вътрешните граници на
участващите държави-членки на ЕС. През 1995 г. бе въведена сложна система за прилагане на контрол на външните граници, регулиращ достъпа до Шенгенското пространство. През 1997 г. Шенгенската система – регулирана досега на международно
равнище – стана част от правовия ред на ЕС.
През 2004 г. бе създадена Европейска агенция за външни граници на ЕС –
Фронтекс, с цел съдействие на държавите-членки на ЕС при управлението на външните граници на Съюза.
В контекста на правна регламентация, след Римския договор от 1957 г. няколко
последователни изменения разшириха компетентността на ЕС, по въпросите, засягащи миграцията. Договорът от Амстердам даде на ЕС нови компетенции в областта на
границите, имиграцията и предоставянето на убежище, включително във връзка с визите и връщането. Договорът от Лисабон, е този който предостави на ЕС нови компетенции в областта на интеграцията на гражданите на трети страни.
Разработването на всеобхватна и ориентирана към бъдещето миграционна политика на Европейския съюз, основана на солидарността и отговорността като основна
политическа цел на Съюза, е заложено в Стокхолмската програма – многогодишна
програма обхващаща периода 2010-2014 г. Съгласно Стокхолмската програма Европейският съюз насочва усилия към улесняване законния достъп до територията на неговите държави членки, като същевременно се предприемат мерки за борба с незаконната имиграция и трансграничната престъпност и поддържане на висока степен
на сигурност.
В програмата се очертава нуждата да се пристъпи към ефективно прилагане на
всички необходими правни инструменти и да се използват пълноценно всички компетентни агенции и служби, работещи в тази област, като се опрат на Европейския
пакт за имиграцията и убежището, който осигурява стабилна основа за по-нататъшно
развитие в тази област.
Стокхолмската програма акцентира върху следните приоритети:
 Европа на правата
 Европа на правосъдието
 Европа, която закриля
 Достъп до Европа
 Европа на солидарността
 Европа в глобализирания свят.
За изпълнението на тези приоритети е отчетено, че ресурсите на Европейския
фонд за бежанците и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
следва да бъдат мобилизирани за предоставянето на адекватно подпомагане на усилията на държавите членки за изпълнение на стандартите, определени във втората
фаза на общата европейска система за убежище, с акцент на онези държави членки,
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които срещат специфичен и несъразмерно голям натиск за техните системи на убежище, по-специално поради тяхното географско или демографско положение.
Съгласно Програмата достъпът до Европа за хора, нуждаещи се от международна
закрила, и други лица, които имат законен интерес да влязат на територията на
Съюза, трябва да стане по-ефективен и ефикасен. В същото време Съюзът и неговите
държави членки трябва да гарантират сигурността на своите граждани. За тази цел е
необходимо да бъде въведено интегрирано управление на границите и визовите политики.
Трябва да се търсят механизми за постигане на по-висока степен на сближаване
на правилата за признаването и съдържанието на международната закрила въз основа
на по-високи стандарти. С цел усъвършенстване на системата за убежище в ЕС, в
контекста на законодателна инициатива, по въпроси свързани с „Убежище” от
нормативните актове на ЕС съществено значение имат редица Регламенти, които
имат пряко приложение във всички държави-членки на ЕС.
Регламент 343/2003 на ЕС за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която
е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, изменен с
Регламент 604/2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила,
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от
лице без гражданство.
Съгласно този регламент се установяват критерии и механизми за определяне на
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила,
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от
лице без гражданство. Според този Регламент държавите членки разглеждат всяка
молба за международна закрила на гражданин на трета държава или на лице без
гражданство, което подава молба на територията на която и да било от тях. Когато не
може да бъде посочена компетентна държава членка, на основата на критериите,
изброени в Регламента, първата държава членка, пред която е представена молбата за
международна закрила, е компетентна за нейното разглеждане [1]. Предвид многократните промени, нанасяни в Регламент 343/2003 г. и с оглед внасяне на допълнителна яснота, същият е преработен и е приет Регламент 604/2013 г., като в него е
предвидена процедура за поемане на отговорност и обратно приемане от държавата
членка.
За страните, изправени пред засилен миграционен натиск, сред които е и
България, най-значима от този регламент е разпоредбата на член 3, т. 2. „Когато не
може да бъде посочена компетентна държава членка, на основата на критериите,
изброени в настоящия регламент, първата държава членка, пред която е представена
молбата за международна закрила, е компетентна за разглеждането й“. Йерархията на
критериите за определяне на компетентната държава членка се прилага в последователността, в която са изложени в глава III, в членове 8, 10 и 16 и се отнасят за ненавършилите пълнолетие, членовете на семейството, които са кандидати за международна закрила, и зависимите лица в резултат на бременност или новородено дете,
тежко заболяване, тежък недъг или старост.
В чл. 33 на регламента е предвиден механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на миграционни кризи, в който съществена роля има Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ). Когато Европейската комисия установи въз основа на информацията, събрана от ЕСПОУ, че прилагането на регламента Дъблин III № 604/2013 може да бъде застрашено поради наличието
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на съществен риск от особено силен натиск върху системата за предоставяне на
убежище на дадена държава членка и/или поради проблеми във функционирането на
системата за предоставяне на убежище на дадена държава членка, ЕК, в сътрудничество с ЕСПОУ, трябва да отправи препоръки към тази държава членка, като я
прикани да изготви план за превантивни действия[2]. Въпросната държава членка
уведомява Съвета на ЕС и Европейската комисия дали възнамерява да представи
план за превантивни действия, за да преодолее натиска и/или проблемите във функционирането на своята система за предоставяне на убежище, като същевременно осигури защита на основните права на кандидатите за международна закрила. Всяка държава членка може по собствена преценка и инициатива да изготви план за превантивни действия и последващи негови преработки. Когато изготвя план за превантивни
действия, държавата членка може да поиска съдействие от Европейската комисия, от
други държави членки, от ЕСПОУ или от други, имащи отношение агенции на
Съюза.
Когато е изготвен план за превантивни действия, съответната държава членка го
предава на Съвета на ЕС и на Европейската комисия и им представя редовни доклади
за неговото изпълнение. Впоследствие Комисията информира Европейския парламент за основните елементи от плана за превантивни действия и представя доклади
за изпълнението му на Съвета и на Европейския парламент. Съответната държава
членка предприема всички необходими мерки, за да се справи с положението на
особено силен натиск върху своята система за предоставяне на убежище, или да гарантира, че установените проблеми са преодолени преди положението да се влоши.
Ако планът за превантивни действия включва мерки за справяне с положението на
особено силен натиск върху системата за предоставяне на убежище на държава
членка, което може да застраши прилагането на регламент Дъблин III № 604/2013,
Европейската комисия се консултира с ЕСПОУ преди да докладва на Европейския
парламент и на Съвета.
В случай, когато Европейската комисия установи въз основа на анализа на
ЕСПОУ, че изпълнението на плана за превантивни действия не е довело до отстраняване на установените недостатъци или че е налице сериозен риск положението във
връзка с предоставянето на закрила в съответната държава членка да се развие към
криза, която е малко вероятно да бъде разрешена с план за превантивни действия,
Комисията по целесъобразност, в сътрудничество с ЕСПОУ, може да поиска от въпросната държава членка да изготви план за управление на кризи и, ако е необходимо –
негови преработени варианти. Планът за управление на кризи трябва да гарантира по
време на целия процес за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи спазване на достиженията на правото на Европейския съюз в областта на убежището и по-специално зачитане на основните права на кандидатите за международна
закрила. В отговор на искането да изготви план за управление на кризи съответната
държава членка, в сътрудничество с Европейската комисия и ЕСПОУ, е длъжна да го
изготви най-късно до три месеца от датата на искането. Тя представя плана на
Европейската комисия и поне веднъж на три месеца докладва пред нея за изпълнението му. По целесъобразност изпълнението на плана може да се докладва и на други
заинтересовани страни, като например ЕСПОУ. От своя страна, Европейската комисия уведомява Европейския парламент и Съвета на ЕС за плана за управление на кризи, за евентуалните му преработки и за неговото изпълнение. В тези доклади въпросната държава членка докладва данните, необходими за проследяване на спазването на
плана за управление на кризи, като: продължителност на процедурата, условия на задържане и капацитет за приемане, съпоставени с притока на кандидати.
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По време на целия процес за ранно предупреждение, подготвеност и управление
на кризи Съветът на ЕС следи отблизо положението и може да изисква допълнителна
информация и да предоставя политически насоки, по-конкретно по отношение на
спешния характер и сериозността на положението и следователно необходимостта
държавата членка да изготви план за превантивни действия или, ако е необходимо –
план за управление на кризи. Европейският парламент и Съветът на ЕС могат по
време на целия процес да обсъждат евентуални мерки за солидарност, които считат
за целесъобразни, и да предоставят насоки за тях.
Регламент (ЕС) № 603/2013 от 26 юни 2013 година касае ползването на система
Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на
Регламент (ЕС) № 604/2013. Системата Евродак (Eurodac) е създадена с Регламент (ЕО)
№ 2725/2000 на Съвета на ЕС от 11 декември 2000 година с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция[3].
Съгласно регламента, с цел гарантиране прилагането на Регламент (ЕС)
№ 604/2013, е желателно всяка държава членка да може да провери дали даден
гражданин на трета държава или лице без гражданство, което се намира незаконно на
нейна територия, е подало молба за получаване на международна закрила в друга
държава членка. Дактилоскопичните отпечатъци представляват важна част от установяването на самоличността на тези лица. Това предопределя създаването на система
за сравняване на данните за дактилоскопични отпечатъци. За тази цел е създадена
системата Евродак, която се състои от централна система, която управлява централна
информационна база данни за дактилоскопични отпечатъци, както и от електронни
средства за предаване на информация между държавите членки и централната система – комуникационна инфраструктура.
Освен за нуждите на Дъблинският регламент, регламентът (ЕС) № 603/2013
урежда и процедурата за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието[4]. Регламентът Евродак позволява на правоприлагащите органи в държавите членки достъп до базата данни на ЕС за дактилоскопични отпечатъци на търсещите убежище лица при строго ограничени обстоятелства,
единствено с цел предотвратяване, разкриване или разследване на най-тежките престъпления, като убийство и тероризъм. В регламента се посочват условията, при които
следва да се разрешават исканията за сравняване на данните за дактилоскопични отпечатъци с данните в Евродак за тези цели, както и необходимите гаранции за осигуряване на защитата на основното право на зачитане на неприкосновеността на личния
живот на лицата, чиито лични данни се обработват в Евродак. Стриктното регламентиране на посочените условия отразява факта, че базата данни Евродак регистрира
данните за дактилоскопични отпечатъци на лица, които не са заподозрени в извършването на терористично или друго тежко престъпление.
Съгласно регламент (ЕС) № 603/2013 държавата членка незабавно снема отпечатъци от пръстите на всяко лице на възраст минимум 14 години, подало молба за международна закрила, и във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след подаването на неговата молба за международна закрила ги предава за регистрация на
централната система Евродак. Данните се съхраняват в централната система за срок
от десет години, считано от датата на снемане на дактилоскопичните отпечатъци.
След изтичането на този срок централната система автоматично заличава тези данни.
Предварително заличаване на данните е допустимо относно лице, което е придобило
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гражданство на някоя държава членка. В този случай централната система във възможно най-кратък срок и не по-късно от 72 часа след заличаването уведомява всички
държави членки по произход, за заличаването на данни.
Регламент (ЕС) № 603/2013 отменя от 20 юли 2015 година регламент ЕО
2725/2000 и регламент 407/2002 на Съвета на Европейския съюз.
Регламент (ЕС) № 439/2010 относно създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ) с цел да се укрепи практическото сътрудничество между държавите членки в областта на убежището, да се подобри прилагането
на общата европейска система за убежище и да се окаже съдействие на държавите
членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на особен натиск. С практическото сътрудничество в областта на убежището се цели по-пълно сближаване и
осигуряване на постоянно качество на процедурите на държавите членки за вземане
на решения в тази област в рамките на европейската законодателна рамка. Със създаването на ЕСПОУ мерките за сътрудничество между страните се укрепиха и развиха[5].
По отношение на държавите членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на специфичен и несъразмерно голям натиск, който се дължи по-специално
на тяхното географско или демографско положение, ЕСПОУ подкрепя развитието на
солидарност в рамките на Европейския съюз с цел подпомагане на по-доброто разпределяне на лицата, ползващи се с международна закрила, между държавите членки,
като същевременно се следи да няма злоупотреби със системите за убежище и прием.
За да упражнява своите правомощия по оптимален начин, Службата за подкрепа
е независима по отношение на техническите въпроси и има правна, административна
и финансова самостоятелност. ЕСПОУ е орган на Европейския съюз, който притежава юридическа правосубектност и упражнява изпълнителните правомощия, предоставени му с регламента за създаването му.
Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март
2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица
през границите (Кодекс на шенгенските граници)[6]. Регламентът предвижда премахването на граничния контрол на лица, които пресичат вътрешните граници между
държавите-членки на Европейския съюз. Той установява правила за граничния
контрол на лица, които пресичат външните граници на държавите-членки на Европейския съюз.
Прилага се за всяко лице, което пресича вътрешна или външна граница на държавите-членки, без да се засягат правата на лица, които се ползват от правото на
Общността на свободно движение и правата на бежанци и лица, които търсят
международна закрила, по-специално по отношение на неотблъскването. Регламентът нормативно урежда преминаването на външните граници и условията за влизане
в Шенгенското пространство. Регламентът дава възможност на държавите-членки,
които не са отменили граничния контрол между тях, съвместно да контролират тези
общи граници. В подобни случаи дадено лице може да бъде спряно само веднъж с
цел извършване на проверки при влизане и излизане, без да се накърнява индивидуалната отговорност на държавите членки.
Същественото в Регламента е възможността за премахване на граничния контрол
на вътрешните граници. Вътрешните граници могат да се преминават на всяко място,
без да се извършва гранична проверка на лицата независимо от тяхната националност. Предвидена е възможност, в случай че съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, държавата членка да може, по изключение, да
въведе отново граничен контрол на вътрешните си граници за ограничен срок от вре265
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ме. Този срок не трябва да надвишава 30 дни или предполагаемия срок на сериозната
заплаха, ако неговата продължителност надхвърля срока от 30 дни. Обхватът и продължителността на временното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната
заплаха.
Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 година относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на
трети страни. Този регламент е изменен с Регламент (ЕО) № 380/2008 на Съвета на
Европейския съюз от 18 април 2008 година. Съвместното действие 97/11/ПВР на
Съвета за единните разрешителни за пребиваване потвърждава необходимостта от
нормативен акт на Общността за въвеждане на единен формат за документите,
издавани от държавите членки на граждани на трети страни. Двата регламента (ЕО)
№ 1030/2002 и (ЕО) № 380/2008 заменят Съвместно действие 97/11/ПВР. Те въвеждат изискването този единен формат на документа за пребиваване да съдържа всички
необходими данни и да отговаря на много високи технически стандарти, особено по
отношение на гаранциите срещу подправяне и фалшифициране. Това е принос към
превантивните мерки спрямо нелегалната имиграция и пребиваването с нередовни
документи и борбата срещу тях. Форматът е пригоден за използване от всички държави членки и съдържа хармонизирани, разпознаваеми навсякъде и видими с просто
око елементи за сигурност[7].
С Регламент (ЕО) № 380/2008 се узаконява регистрирането на биометрични
елементи в разрешенията за пребиваване. Те могат да се използват само за удостоверяване на истинността на документа и самоличността на притежателя с помощта на
налични в момента сравними отличителни знаци, когато представянето на разрешението за пребиваване се изисква съгласно националното законодателство[8].
Единният формат на разрешенията за пребиваване включва носител за запаметена информация, съдържащ изображение на лицето и две изображения на пръстови
отпечатъци на притежателя, и двете в съвместими формати. Данните са с гарантирана
сигурност и носителят на запаметената информация има достатъчен капацитет и способност да гарантира целостта, истинността и поверителността на данните.
Когато мерките в рамките на общата европейска система за убежище започнат да
се прилагат ефективно, ЕС ще разполага с всеобхватна система за убежище, осигуряваща общи процедури и единен статут за лицата, на които е предоставено убежище
или субсидиарна закрила в целия ЕС с достатъчно гаранции срещу злоупотреби. Тези
мерки целят също да гарантират, че основните права на лицата, търсещи убежище, са
защитени, по-специално, че се спазват принципът на забрана за връщане и правото на
ефективни средства за правна защита по съдебен ред.
Незаконната миграция продължава да е предизвикателство за ЕС и държавите
членки, които макар и не в еднаква степен и при различни обстоятелства, са засегнати, както и за самите мигранти, които често се озовават в опасни и нечовешки условия. ЕС следва ясната цел да предотвратява и контролира съществуващия натиск,
произтичащ от незаконната миграция, както и злоупотребата със законните възможности за миграция.
Пред българската държава стои въпросът да защити собствения си интерес и интереса на ЕС, като не допуска незаконно влизащи през границата лица, които да бъдат заплаха както за националната сигурност, така и за сигурността на ЕС. Успоредно
с това е необходимо да бъдат обезпечени необходимите условия за живот и интеграцията на бежанците и мигрантите, търсещи убежище в България.

266

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

От съществено значение за постигане на висока степен на защита на бежанци и
мигранти е вземането на съответните социално-икономически мерки за обезпечаване
на нормалното съществуване, интегриране в обществото и гарантиране на правото на
труд на лицата – бежанците и мигрантите, които пребивават на територията на
Република България. Изключително важно е и своевременното уреждане на статута
на чуждите граждани в съответствие с българското законодателство, както и адаптирането на законовите и подзаконови актове и други стратегически документи, пряко
свързани с миграционните процеси в страната.
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ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
проф. д-р Никола Аврейски
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
THE MIGRANT CHALLENGE BEFORE THE EUROPEAN UNION
Prof. Dr. Nikola Avreyski
University of Library Science and Information Technologies – Sofia
Abstract: The report analyzes the migratory wave of recent years, composed mainly of
young Muslims, as a fateful challenge to the European Union. The dangerous consequences
of imposing the concept of multiculturalism, the lack of an effective model of integration
policy towards the Muslim communities, and the pursuit of Western values as universal,
have been shown.
Key words: migration, European Union, multiculturalism, Western values.
Преселването в чужбина получава широки размери още през ХІХ в., но миграционните процеси видимо се интензифицираха с неумолимо развиващата се глобализация. През годините на Студената война те бяха поставени в идеологически рамки,
продиктувани от тоталното противопоставяне между Запада и Изтока, което позволяваше да бъдат овладявани по-лесно. С края на Студената война не само отпадна „желязната завеса”, но и основното противоречие на съвременната епоха се пренесе
между богатия Север и бедния Юг. Тази нова световна реалност промени посоките на
миграционните потоци, като основен стана пътят от бедните развиващи се страни
към заможните държави. Проблемът е далеч по-сложен в сравнение с миналото. Преобладаващата част от мигрантите са вече част от други цивилизации и култури, като
при това най-често произхожда от най-ниско образованите и маргинализираните
слоеве от населението, което прави изключително трудно тяхното адаптиране към
новата им социална среда в страната-приемник.
Стандартите на ООН и на Международната организация на труда определят като
мигранти лицата, които пристигат в чужда страна с намерение да останат и живеят в
нея повече от една година.
Европа, която до близкото минало бе преди всичко традиционен източник на
миграционни потоци, насочени към външния за нея свят, през последните десетилетия бе поставена под силен натиск на мигранти. След Студената война Европейският
съюз (ЕС) се превърна в нов глобален притегателен център за мигранти, което открои
мигрантския въпрос като ключов икономически, социален, цивилизационен и
политически проблем.
Миграцията в ЕС откроява няколко основни потока: 1) от новите към старите
държави-членки на Съюза, причиняваща намаление на заплатите и увеличение на
безработицата в страните-приемници; 2) от други европейски държави – поради
войни, конфликти, икономически трудности, ниско качество на живота и утвърждаване на правото на свободно пътуване; 3) от Африка през Средиземно море; 4) от
Азия през Турция; 5) от други части на света.
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Прогнозите за мигриране на над 15 млн. източноевропейци в Западна Европа
след Студената война не се оправдаха (цифрата се оказа в пъти по-малка), но се сбъднаха очакванията за негативни реакции на местното население спрямо по-нататъшното разширяване на Съюза. Разширяването на ЕС, особено приемането на България и
Румъния през 2007 г., изправи Европа и пред ромския проблем, позабравен след тяхното прогонване от там през ХV-ХVІ в. – значителна част от 12-те млн. роми на
Стария свят решиха да опитат късмета си в проспериращите западноевропейски държави и шокираха местната общественост с традиционния си чергарски начин на живот и твърде съмнителните източници на своето съществуване.
Макар да е законово регулирана и системно наблюдавана, определени проблеми
създава легалната миграция от неевропейски държави, включваща постоянно пребиваващи, дългосрочно пребиваващи и бежанци. Местните граждани поемат с данъците
си значителна част от тежестите по включването на легалните мигранти в програми
за социално подпомагане, за здравно обслужване и за образование. А икономически
активната легална миграция поражда напрежения в пазара на труда и в данъчноосигурителната система на приемащата страна. Всичко това крие рискове за възникване на социални конфликти с етно-религиозен оттенък.
Особено проблемна е нелегалната миграция, включваща влезлите легално, но останали нелегално, влезлите и останали легално, но работещи нелегално, както и влезлите нелегално в дадена страна. Нелегалната миграция е най-често доброволна, но
част от нея се състои от жертви на трафика на хора с цел трудова и сексуална
експлоатация. Нелегалните мигранти се включват в „сивата” и в „черната” икономика,
извършвайки забранени от националното законодателство дейности. Чрез корупционни
практики те успяват да се домогнат до нерегистрирана заетост. Непрекъснатото
разкриване в публичното пространство на факти за това формира обществена нагласа
към чужденците като нарушители на закона и създава благоприятна среда за разпространение на ксенофобски настроения, нагнeтявани от крайно десни партии и движения.
Миграционните движения от изток на запад и от юг на север оформиха след края
на Студената война мощни потоци, които породиха сериозни социално-икономически проблеми в ЕС, създадоха рискове за неговата стабилност, сигурност и правов ред,
като събудиха и основателна тревога за опасността от разрушаване на националната
и европейската идентичност.[6, с. 65 сл.] Няма съмнение, че бежанските вълни на все
нови и нови мигранти мюсюлмани се превърна в най-голямото предизвикателство
пред Обединена Европа за цялото време на нейното съществуване.
Сегашната мигрантска криза има съдбоносен характер, който не може да бъде
разбран без анализ на предшестващия национален и общоевропейски опит. Шестващите сега в европейското общество настроения спрямо прииждащите мигранти и бежанци, предимно мюсюлмани, се основават върху уроците от миналото, които са
най-уважаваните учителки на живота. Внимание заслужават някои особено характерни
примери за неубедително решаване на проблема с мюсюлманите в отделни европейски
държави и тежките последици за съответната страна, пък и за Европа, като цяло.
Отказът на католическа Европа да помогне на православна Византия, за да устои
на османската инвазия имаше непоправими последици: мостовата част от Югоизточна Европа, заедно със стратегическите Проливи, попаднаха в ръцете на турците
мюсюлмани, а от християни албанците бяха превърнати в мюсюлмани и най-активни
крепители на османското господство над балканските християнски народи. Днес
мюсюлманска Турция и мюсюлманска Албания са в състава на Организацията за
ислямско сътрудничество и сред най-активните й членки.
Босненското княжество и Херцогство Херцеговина бяха средновековни християнски държави. В началото на 60-те години на ХХ в. югославският ръководител
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маршал Йосиф Броз Тито призна наличието на „мюсюлманска нация” в съставната
република Босна и Херцеговина, за да впечатли Движението на необвързаните държави, в което преобладаващата част от участниците бяха мюсюлмански държави.
Днес бошняците мюсюлмани са 60 процента от населението, контролират по-голямата част от територията на страната и са обладани от амбицията да създадат интегрирана мюсюлманска република.
От същинска люлка на християнска Сърбия Косово беше ислямизирано, откъснато от страната и превърнато в ключов елемент на стратегията за обединяване на албанците мюсюлмани на Балканите.
Македония прие работници мюсюлмани от всички краища на Югославия за възстановяване на Скопие след земетресението от 1963 г., през 1994 г. президентът Киро
Глигоров даде македонско гражданство на около 167 хил. албанци мюсюлмани
срещу обещанието да го подкрепят на изборите, а през 1999 г. Македония прие около
500 хил. косовски албанци мюсюлмани, за да им спаси живота, около 100 хил. от
които останаха в Македония и след регулирането на конфликта в Косово. Днес
албанците, заедно с турците, торбешите (славяни, изповядващи исляма) и ислямизираните цигани, са над 40 процента от населението на страната, ръководени са от радикализирани лидери, които взривиха Македония отвътре и неотклонно водят мюсюлманите към нейното кантонизиране и федерализиране, поставящи под въпрос и
териториалната й цялост.
В една от съучредителките на първите Европейски общности – Холандия, през
60-те години на ХХ в. имаше само 5 джамии, сега са 453.
Огромни мюсюлмански квартали изникнаха в много големи градове на страните
в Западна Европа, включително в мегаполисите Париж, Лондон и Брюксел. Те са
почти непристъпни за държавните институции „държави в държавата”, които напоследък си спечелиха славата на „развъдници на терористи”. Вече са и толкова многолюдни, че от началото на ХХІ в. най-често срещаното име на новородени деца в
Лондон и в Брюксел е Мохамед, а Лондон, Ротердам и редица други западноевропейски градове имат за кметове мюсюлмани.
Както се вижда, опитът от миналото на европейските държави е доста богат на
примери, показващи какви печални резултати за етнорелигиозната ситуация в страната, териториалната й цялост и нейния суверенитет могат да имат недобре обмислени,
късогледи или наложени от външни сили решения на държавните елити.
Растящият с времето страх сред европейските граждани се дължи още на бурно
нарастващия относителен дял на мюсюлманите в Обединена Европа. Ако в началото
на 50-те години на ХХ в. в Европейската общност имаше по-малко от 0.5 млн. мюсюлмани, като резултат от приемането на нови държави в Общността, постоянно прииждащите в Европа нови мюсюлмани и демографския бум на мюсюлманските общности на фона на демографския срив на християнските общности, към настоящия момент броят им надминава 20 млн., като тенденцията е към по-нататъшното му нарастване. И то при положение, че в ЕС все още не е приета нито една мюсюлманска държава.
Друг източник на европейски опасения е безспорният процес на капсулиране на
мюсюлманските общности в Обединена Европа. За разлика от почти всички други
малцинства, мюсюлманите се доказаха като недисперсна общност. Огромната част от
тях предпочита да се установява в места, където мюсюлманите съставляват локално
мнозинство или поне имат потенциална възможност да образуват местно мнозинство.
Социалните им контакти до голяма степен се ограничаваха в рамките на тези локални
мнозинства, които се превърнаха в основен регулатор на отношенията в тях и в ревностен пазител на мюсюлманските ценности и традиции. Стигна се до полулегално
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конструиране на нов тип мигрантски общности и поява на напрежение в отношенията между местните мюсюлмански мнозинства, от една страна, и националното
мнозинство, от друга. В началото на ХХІ в. напреженията нееднократно ескалираха в
размирици и улични стълкновения между мигранти и силите на реда в редица държави членки на ЕС, взели в някои случаи и човешки жертви.
Налице е и друго опасение. Мюсюлманските локални мнозинства в Обединена
Европа продължаваха да се разрастват най-вече по пътя на незаконната миграция,
която се превърна в изключително сериозен проблем и поради връзката й с престъпността и тероризма. При сравнително нисък риск от нелегалния трафик на хора продължаваха да се печелят милиарди евра, които се реинвестираха в други сфери на организираната престъпна дейност. Проблемът се усложни със създаването на Шенгенското пространство, дало неограничени възможности на мигрантите, включително
ангажираните в престъпни дейности, за свободно придвижване и установяване в
територията на европейските държави участнички в Шенгенските споразумения.
Съзнавайки донякъде важността и сложността на очертаващото се голямо предизвикателство пред европейската интеграция, Обединена Европа хвърляше значителни усилия и огромни средства за интегрирането на мюсюлманските малцинствени
общности. Те обаче имаха най-често ефекта на „наливане на вода в пясък”.
За провала на интегрирането на мюсюлманите в ЕС вина имат и европейските
лидери. Ангажирането на ЕС и на неговите държави с американската геополитическа
стратегия в Близкия изток и в Северна Африка имаше много тежка последица. Живеещите в Европа мюсюлмани не само не бяха интегрирани. От началото на ХХІ в. започна обратен на дългоочакваната интеграция процес – на тяхното отчуждаване от
европейската страна, в която са се установили и от европейската цивилизация
въобще. Европейският съюз допусна и друго прегрешение към ислямския свят, което
се превърна в негов постоянен дразнител срещу „богохулните европейци”. Странната
европейска мода да се забавляваме с карикатури на пророка Мохамед беше открита
през 2003 г. в Дания. Въпреки масовите протести в целия ислямски свят, тогавашният
й премиер Андерс Фог Расмусен заяви, че това е израз на свободата на изразяване, за
което впоследствие бе възнаграден с поста генерален секретар на НАТО (2009-2014 г.).
Печатането на карикатури на Мохамед се утвърди като системна практика във
Франция, като лидерска роля изигра сатиричното списание „Шарли ебдо”. Така в съзнанието на значителни и локално концентрирани на нашия континент мюсюлмански
маси започна да се загнездва омразата към „покварена християнска Европа”. В резултат от тези две фатални грешки на ЕС мюсюлманските общности в Европа видяха
спасение в собствената си самомаргинализация. Нежеланието на мюсюлманите да се
интегрират в европейската християнска цивилизация стана очевидно в началото на
ХХІ в., когато станахме свидетели как мигранти мюсюлмани, установили се в
Европа, участваха в терористичените атаки над Ню Йорк и Вашингтон през 2001 г.,
както и на участие на трето поколение образовани европейски мюсюлмани от заможни семейства в последвалите подобни атентати в самата Европа.
Камбаната на тревогата би още през 90-те години на ХХ в. популярната италианска журналистка Ориана Фалачи – първият европейски интелектуалец, неуморно доказващ, че Европа вече е „обсадена Троя” и се превръща в „Еврабия”.[8] Гласът на
Фалачи получи мощна подкрепа от харвардския проф. Самюъл Хънтингтън, който
посочи като една от най-опасните грешки на Запада насаждането на „мултикултуризъм у дома”[11, с. 462; 10]. В самото начало на ХХІ в. най-известният специалист в
областта на генезиса на насилието и конфликтологията – заслужилият професор в
американския Университет на Мериленд Тед-Робърт Гър, наблюдавал от 1985 г. 275
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малцинства във всички континенти на света, отреди специално място на „рисковите
малцинства”. Като най-рискови в Европа Гър определи афрокарибците и азиатците
във Великобритания, мюсюлманите мигранти във Франция, турците в Германия и
чуждестранните работници в Швейцария [2, с. 302-307].
Така в началото на ХХІ в. чувствителността на европейците към разрастващите
се мюсюлмански общности в Стария свят се изостри още повече. Не поради дефицит
на толерантност към „Другия” – в стремежа си към утвърждаване на толерантността
след Студената война европейската обществена мисъл се отказа от традиционното
разбиране за „етническа нация” и се преориентира към лансираната от германския
философ Юрген Хабермас постановка за „гражданска нация”, разбирана като „конституционен патриотизъм”, т. е. като вярност към общност на оправомощени граждани [12; 9, с. 104-112; 1, с. 111]. Изострената чувствителност на европейците произтичаше от загриженост за съдбата на своята християнска цивилизация. Макар днес
Европа да изглежда единствения континент, издигнал се над религиозната универсалност и превърнал се в единственото светско място на света, тя продължава да държи на християнството. То заема фундаментално място в цялата структура на всяка
национална идентичност в страните, съставляващи Обединена Европа. Освен това,
европейската мегаидентичност, доколкото я има, се крепи на три мощни стълба:
древноелинската култура, античното римско право и средновековното християнство,
макар и разбирано не толкова като религия, колкото като система от морални ценности.
Постепенно сред европейските народи се загнезди убеждението, че скоро положението ще стане взривоопасно и че заклинанията в толерантност няма да са в състояние да избегнат катастрофата. Това доведе в някои европейски държави до наложени от гражданските общества мерки. Въз основа на национален референдум през
2009 г. Швейцария забрани издигането на минарета, а през 2010 г. Белгия въведе
забрана за носене на обществени места на традиционната за мюсюлманките дреха
бурка (примерът й беше последван от Франция).
Европейските лидери сякаш се бяха отрезвили. Те отказаха да впишат думата
„малцинства” в адаптираната през 2007 г. Харта за правата в ЕС. В публична реч от
2010 г. германският канцлер Ангела Меркел призна, че мултикултурният модел се е
провалил. През 2011 г. британският премиер Дейвид Камерън констатира, че дългогодишните политики на мултикултурализъм са провал и изрази съжаление, че през
всичките тези години различните културни общности са били насърчавани да водят
свой отделен живот, различен от националния. През същата година френският президент Никола Саркози заяви: „Мултикултурализмът се провали (...) Общество, в което
общностите съществуват редом една до друга, не ни трябва.”[7, с. 564-566] Подобно
изявление направи и премиерът на Италия Силвио Берлускони.
Но по-нататъшните действия на тези европейски лидери показаха, че техните
изявления са били по-скоро заиграване с електората и че не са извлечени необходимите поуки от провала на мултикултурализма. Въпреки откритите възражения на
много европейски лидери, Меркел едностранно загърби Дъблинския регламент на ЕС
и покани мигрантите в Германия (5 септември 2015 г.), аргументирайки това с илюзорния аргумент, че политиката се основавала на „ценности” (алфата на теорията на
политиката е, че тя е била, е и ще си остане „царство на интересите”). Това предизвика буря от негодувание сред държавите от Обединена Европа. Характерна бе реакцията на номинирания за министър на отбраната на Полша Антони Мацеревич:
„Ангела Меркел покани тези хора в Германия. А последиците от нейното безгрижие
сега трябва да носят останалите европейци.” Още по-остро недоволство от решението
на Меркел се надигна в самата Германия, не само в новосъздадената ПЕГИДА и в
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опозиционните политически сили, но и сред коалиционните й партньори, дори в собствената й партия. Когато под напора на растящото недоволство Меркел реши да се
върне към прилагане на Дъблинския регламент (октомври 2015 г.), изтръпнаха
държавите, които щяха да се окажат потърпевши от това. „Ще стане страшно”, беше
лаконичният, но много характерен за настроенията в държавите от южния пояс на ЕС
коментар на българския премиер Бойко Борисов.
Със съпротивата в европейското общество срещу широко отваряне на границите
на ЕС за мигрантите мюсюлмани се солидаризира десноцентристкият премиер на
Словакия Роберт Фицо, изтъквайки, че това „застрашава християнските ценности на
Европа”. Още по-категоричен бе унгарският му колега – консерваторът Виктор
Орбан: „Тече съвременна масова миграция (...) която би могла да промени облика на
европейската цивилизация (...) Ако това се случи, то ще е необратимо (...) Ако
направим грешка сега, ще бъде завинаги.” Чешкият президент Милош Земан заяви:
„Вярвам, че мигрантската криза е резултат на организирана инвазия.” Откровено против се обяви и бившият полски президент Лех Валенса с два аргумента: опитът показа, че „мюсюлманите не се интегрират в Европа”; те „ще обезглавяват и в Европа”,
както са го правили в своите страни.
На челно място в европейското публично пространство бе поставен резонният
въпрос: Кой предизвика и постоянно поддържа тази мощна вълна от мигранти мюсюлмани към Европа и с каква цел? Ясно е, че ако Северна Африка и Близкият изток
не бяха дестабилизирани, това нямаше изобщо да се случи. Но кой ги дестабилизира?
Едва ли днес има обективен анализатор, който да не констатира дестабилизиращата
стратегия на САЩ в тези региони с двуяката цел да ги постави под свой контрол и да
предизвика мигрантски натиск върху Европа. Като средства бяха използвани войни
срещу мюсюлмански държави в тези региони (Афганистан, Ирак, Либия и Сирия),
разпознати като войни за ресурси[4], започнатата през 2010 г. т. нар. „Арабска пролет”, обхванала Тунис, Египет, Либия, Мароко, Йемен, Сирия и други северноафрикански страни – една адаптация на т. нар. „цветни революции” за износ на демокрация [3], активната дейност в страните от Близкия изток и от Северна Африка сред
готвещите се да мигрират на радиостанциите „Свободна Азия” и „Свободна Европа”,
ситуираната в САЩ международна правозащитна организация „Хюман райтс уоч”,
Соросовата Фондация „Отворено общество” и маса други щатски неправителствени
организации, които не само помагат на бежанците, но очевидно и ги направляват. Американската съпричастност към нахлуващите в Европа нелегални мигранти личи особено ясно от целенасочената и мощна медийна кампания, показваща бежанците само в
положителна светлина. В опитите да бъде склонена Европа да приема с отворени обятия нахлуващите стотици хиляди нелегални мигранти бяха включени и европейските
атлантици. Едни сипеха обвинения срещу европейците за „дефицит на състрадание”
към бежанците (Иван Кръстев). Други открито призоваваха ЕС „да помисли за намиране на работа на бежанците” (Надежда Нейнски). Трети стигнаха до там да твърдят, че
„мигрантите са единствения шанс на застаряващите европейски общества и техните
икономики” (Кай Кюстнер). Мнозина пледират да се организира училищно образование за мигрантските деца. Подтекстът на всички тези дирижирани отвън пледоарии е
един и същ: да бъдат приемани всички прииждащи от Близкия изток и от Северна Африка
мигранти, като им бъдат осигурени всички възможности за трайно оставане в Европа.
Поставен беше и друг важен въпрос: Защо сега, когато по почти всеобщо мнение
милионната нелегална мигрантска „армия” от млади мюсюлмани се превърна в рисково предизвикателство пред европейската сигурност, НАТО се спотаява? Германското издание „Дойче Виртшафтснахрихтен” писа: „Кризата с бежанците в Европа
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премина всички възможни граници (...) Докато европейските държави се мъчат пряко
сили, НАТО не прави нищо за разрешаване на проблема, макар да разполага с всички
необходими ресурси (...) Кризата с бежанците изправи безопасността на Европа на
ръба на колапса, но НАТО се прави, че нищо не става.” Медията зададе директно и
въпроса: „С какво се занимава НАТО, която получава финансиране от европейските
данъкоплатци?” Всъщност, отговорите на поставените въпроси не са толкова трудни.
Северноатлантическият пакт бездейства пред погледа на разтърсващата ЕС криза с
мигрантите мюсюлмани, защото изпълнява волята на своя господар. Вместо с основния реален проблем на европейската сигурност, НАТО с усърдие, сравнимо с времето
на Студената война, провежда военни учения, създава свои щабове в източноевропейските си държави членки, засилва военното си „присъствие” в източните предели на своята зона на сигурност, опитва се да включи в своите редици раздиращата
се от противоречия Украйна и съзнателно да вбие клин между ЕС и Русия. Иначе казано, да създава несигурност в Европа.
Възникна и въпросът: Не е ли време ЕС и съставляващите го държави да преосмислят цялостния си подход към мюсюлманския свят, за да бъде скъсано с всякакви остатъци от имперската практика на прибягване до сила, грубо погазване на националния суверенитет, насилствено поставяне на „свои” правителства, съзнателно
дестабилизиране на държави и цели региони с користната цел за установяване на
контрол върху природните им ресурси? Иначе казано: Не е ли време да вникнем в
своевременното предупреждение на проф. Самюъл Хънтингтън, че „западната убеденост в универсалността на западната култура страда от три недостатъка: тя е погрешна, тя е безнравствена, тя е опасна”[11, с. 450]? И да си дадем сметка колко прав беше
той, когато още през 90-те години на ХХ в. проникновено усети, че „универсалистките
претенции на Запада все повече го въвличат в конфликт с други цивилизации” [11, с. 21].
Заклещването на ЕС в мигрантската клопка започна да избистря съзнанието на
някои общоевропейски лидери. Първият, който има доблестта открито да признае
допуснатата грешка, бе френският президент Франсоа Оланд, заявил на 7 октомври
2015 г. пред Европейския парламент: „Европа разбра със закъснение, че трагедиите в
Близкия изток и Африка ще имат последици за нея.” Зад това свенливо и твърде
общо признание може да бъде разчетено известно съжаление за европейската подкрепа, неизменно давана на американските авантюри в посочените от Оланд региони от
края на 2001 г. насам. Най-вече на възторжената европейска подкрепа на т. нар.
„Арабска пролет”, най-горещ фен на която беше именно Франция на Оланд.
Мигрантската криза помогна на ЕС да осъзнае необходимостта от истински
европейски политически съюз и от обща европейска отбрана. Европейските данъкоплатци с основание се питат: Защо ЕС похарчи само за няколко години над 17 млрд.
евро за мигрантите (в изпълнение на договореностите с Турция и с африканските
държави, както и за издръжката на мигрантите в ЕС), а не иска да инвестира в създаването на една боеспособна, добре въоръжена и високо технологична единна Европейска армия, за която по изчисления на военни експерти[5, с. 144] са необходими
около 80 млрд. евро? В тази обстановка през 2017 г. ЕС взе принципно решение за
даване ход на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната и 25
от неговите държави подписаха документ, залагащ устоите на Европейски отбранителен съюз, по силата на който бяха създадени Постоянен военен щаб и Звено за
координация при цивилни операции.
Ако трябва да се очертаят досегашните резултати от мигрантската криза на ЕС,
следва най-напред да се констатира оформящият се консенсус в европейското общество за това, че установилите се, нахлулите и постоянно прииждащите все още десетки хиляди нелегални мигранти мюсюлмани представляват реална опасност за раз274
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граждане на европейската цивилизация и за унищожаване на европейския културен
код, за сигурността, стабилността и просперитета на Европа.
На интеграционно равнище резултатите са неутешителни. Изправена пред найголямото предизвикателство в своето 67-годишно развитие, Обединена Европа изглежда беззащитна, потънала в излезли наяве дълбоки противоречия, объркана, оставена на самотек. „Европейската мечта” неочаквано бързо помръкна. Създаде се впечатление, че Европа като че ли е обърнала посоката от интегрална Европа към
Европа на нациите. Обединена Европа сякаш се троши на парчета.
Вместо уверено да водят европейския кораб в бурното море, лидерите ни са изпаднали в униние, паника и бездействие, разчитайки външни на Европа сили да им
свършат работата.
Големият проблем, пред който е изправен ЕС в наши дни, е кой от известните модели на миграционна политика да бъде прилаган: асимилационният, насочен към
прекъсване на връзките с културата на произход и интегриране в приемащата нация
(характерен за САЩ); диференциалното изключване, предполагащо селективно приемане на мигранти само там, където има незадоволително търсене на пазара на труда
(типичен за Великобритания); или транснационалният, стимулиращ прекъсването на
връзките с изпращащата страна, без да се пречи на съхраняването на старата идентичност. Последният модел, прилаган от ЕС, на практика създава двойствен мигрантски статус: социална принадлежност към приемащата страна, а културна – към изпращащата. Освен това не отчита в достатъчна степен европейския опит, който не оставя
съмнение, че дошлите мюсюлмани имат многостепенна идентичност: на първо място
те се самоидентифицират като мюсюлмани; на второ – като араби, африканци и прочее; на трето – като афганистанци, сирийци, мароканци и т. н.; и едва на последно
място – като граждани на европейската страна, в която са се установили. И игнорира
печалния факт, че в условията на кризи винаги надделяваше оригиналната идентичност. Съпоставянето и оценяването на прилаганите модели на миграционна политика
открояват предимствата на британския модел и макар Великобритания да е в процес
на напускане на ЕС, благоразумието налага Съюзът да се преориентира към прилагане именно на нейния подход в решаването на тежкия мигрантски проблем.
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LEGAL AND SOCIAL HORIZONS AGAINST MIGRANTS AS A
BASIS FOR THEIR SOCIALIZATION IN THE COUNTRY
Dr. Rumen Vassilev, lawyer, Chief Assistant Professor
at the Department of Social Activities, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora
Abstract: The subject of this article is the political and social horizons located in the
national legal area relating to migrants as well as the opportunities for children and adults
from this category of citizens to start or continue their education process. The possibilities
for realization of this process are considered as an element of the humanitarian nature of
our democratic legislation.
Key words: migrants, legal norms, integration policy, educational solidarity.
Процесът на разширяване на миграционното пространство нараства неимоверно
много, разбивайки мита за законодателно подредена и обединена Европа, за силата и
трайните устои на либерализма, мултикултурализма и демократичните ценности,
свързани с правните и социалните усилия за реализиране на процесите на интегритет
в постмодерното ни общество. Философската същност на либерализма, основите на
мултикултурализма и крехкостта на демократичните норми бе победена, при това по
убедителен начин от влиянието на огромните за размерите на Европа мигрантски потоци, което доведе до криза на ценностите и правните конструкции в общества с
трайно изградени и отдавна действащи демократични модели.
В днешната постмодерна Европа посегателствата срещу човешките права, като
рефлексия от мигрантските движения, се приемат по много по-различен начин от доскоро необезпокояваните и ангажирани със себе си общества. Сблъсквайки се с реалността, произтичаща от мигрантските вълни, управленските елити, потънали в собствените си национални проблеми, често междупартийни, се оказаха неподготвени и
неспособни да се справят с този проблем, защото той наложи всеобщо влияние, а освен това изисква прилагането на множество политически, организационни, правни и
финансови модели от много страни в еднакви времеви период.
Историческият поглед върху мигрантските вълни сочи, че това е обичаен процес,
родил неслучайно понятията „Нова земя“ или „Нов свят“, а и нека не забравяме, че
под влиянието на мигрантските вълни и благодарение на тях са се създали изцяло нови държави. Генезисът на мигрантските вълни в различни времеви периоди влияе
върху обществата по различен начин, но в своята същност е еднакъв и неговите корени са родени от желанието за свобода, самостоятелност и търсене на нови територии,
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от конфликтите, свързани с несправедливата социална среда, от липсата на икономически и политически ред, от военните инвазии, от действията на тоталитарните
режими, наситени с етническо или религиозно напрежение, от липсата на законност
и от нарушаването на човешките права.
У съвременните постмодерни европейски политици не се наблюдава нито съзнанието, нито историческият опит, нито политическият потенциал, нито възможностите
да прогнозират, търсят и обяснят причините за миграционните потоци, за да бъдат те
преодолени. Тези елити са неподготвени за срещата с мигрантите и се съсредоточиха
единствено върху узаконяването, т.е. харченето на десетки милиарди средства за избягването вместо за решаването на дръзките и опустошителни последствия от тях.
Възможностите за социализирането на мигрантите в страните, което е сериозен локален и международен проблем и което на практика не се случва, предполага нов политически поглед и общи, при това унифицирани политически и правни действия за
преодоляване на мигрантската криза.
Изработеният от Европейския съюз Механизъм за разселване срещна решителен
вътрешнонационален отпор от множество страни членки на Съюза и не се реализира.
В този смисъл без реално правно приложение останаха и възможностите за релокация на мигрантските вълни. Като опит да се минимизират мигрантските потоци, както и последиците от тях, със свое решение относно охраната на европейските граници Съветът на Европа прие Регламент (ЕО) № 2007/2004, с който се създаде
ФРОНТЕКС (Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по
външните граници), в чиито прерогативи влизат следните права:
- да планира и да координира съвместни операции и действия за бърза гранична
намеса, провеждани от Агенцията, като използва персонала и оборудването на държавите от ЕС при морските, сухопътните и въздушните външни граници;
- да координира съвместни операции по връщане на чужди граждани, които пребивават незаконно в ЕС и държавите от Шенгенското пространство и които отказват
да напуснат доброволно;
- да изготвя общи стандарти и инструменти за обучение за националните гранични служители; да извършва анализи на риска (с оглед на подобряване на интегрираното управление на външните граници на ЕС);
- да подпомага държавите от Шенгенското пространство, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници (например при хуманитарни кризи и морски спасителни операции или когато са изправени пред несъразмерен
натиск по границите си) и да развива капацитет за бързо реагиране, включващ екипите за гранична охрана на ЕС, както и да разработва база данни относно наличното
оборудване и ресурси, които ще бъдат разгърнати в случай на кризисна ситуация.
В опит да определи поредната политическа промяна, дала възможност народите
да преосмислят своето местоположение и своя идентитет, Хънтингтън пише: „В края
на 80-те години комунистическият свят се разпадна, а установената по време на Студената война международна система отиде в историята. В периода след Студената
война най-значимите различия между народите вече не са от идеологически, политически или икономически характер. Те са от културно естество. Народите и нациите се
опитват да дадат отговор на най-основния въпрос, пред който може да бъде поставен
човешкият род: „Кои сме ние?“ И те отговарят на този въпрос по традиционния начин, по който винаги са отговаряли човешките същества, като се позовават на нещата, които имат най-голямо значение за тях.
Хората се самоопределят чрез предци, религия, език, история, обичаи и институции. Те се идентифицират с културни групи: племена, етнически и религиозни общ277
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ности, нации и най-мащабно погледнато с цивилизации. Хората използват политиката не само за да отстояват интересите си, но и за да определят своята идентичност.
Знаем кои сме ние само когато разберем кои не сме и често само когато знаем против
кои сме“ и по-нататък „Налице са съществени различия между философски предпоставки, основни ценности, социални отношения, обичаи, както и цялостни възгледи за
живота при отделните цивилизации“. Този анализ на Хънтингтън представя новоформиращата се политическа и икономическа среда след падането на комунизма и краха
на Съветския съюз, като знак за новото летоброене на самочувствието на „ ... народите и нациите“, търсещи своята нова идентичност. Краят на комунизма, на студената
война и на Берлинската стена създадоха нова международна обстановка, нов световен дневен ред, а сблъсъкът на културите и религиите взривиха световните реалности
и социалния мир, престъпвайки нормите, давайки възможност на огромни маси от
мигранти да осъществяват продължителни междудържавни преходи, нарушавайки
съществуващите географски граници. Тези мигрантски потоци завариха правните и
социалните пространства на страните по пътя си неподготвени за защита от самите
тях и ги натовариха със своите несвършващи и труднопреодолими проблеми при неналичие на прагматично и действащо национално законодателство.
Върху европейските страни, приемащи и разселващи, или допускащи преминаването на мигранти, се упражнява сериозен политически натиск по отношение на опазване човешките права на мигрантите и на възможностите за социализацията им в
обществото. Ташев в опит да дефинира понятието мигрантски натиск, стига до извода, че в него се съдържа: „ ... въздействието от миграционните потоци върху държавната граница на транзитната или приемащата държава чрез търсенето на възможност
за нейното преминаване. Той (натискът б.м.) е резултат от една започнала в страните
на произход, но все още незавършила в приемащите държави международна миграция, породена от изолираното или комбинираното въздействие на демографски, икономически, социални, политически или екологични причини.“ Нашата страна не остана изолирана от мигрантските потоци.
Според Бузов „Западните политици се опитаха да превърнат Балканския полуостров в „санитарен кордон“ срещу прииждащите бежанци, като продължиха с половин уста да говорят за европейска солидарност, без да смеят да назоват причините за
кризата“ и още „През „Балканския път“ се изсипаха тълпи с нисък образователен
ценз, агресивност и желание единствено да бъдат обгрижвани в някоя богата държава. Съставът на бежанските вълни бе изключително разнообразен с почти постоянно
лидиране на Сирия и Ирак, но в тях се включиха и хора от Афганистан и Мали до
пласьори на дрога от Косово. Турция обяви, че е приютила 3 милиона бежанци и започна да изнудва ЕС за пари и отстъпки по посока на рестарт на нейното членство и
безвизов режим. Огромна част поеха Ливан и Йордания.“, тези констатации ни казват, че в политическия дневен ред на страните от Европейския съюз проблемът миграция остава нерешен. Политическите и държавните ръководства на множество от тези страни са в постоянна връзка, провеждат се непрекъснати срещи и конференции,
предприемат се мерки и санкции, което в крайна сметка не решава проблема.
В обединена Европа страните имат полюсни гледни точки и решения по отношение на миграционната си политика, както и по отношение на приемането или неприемането на мигранти на националната си територия поради афиширан страх от нарушаване на правата на местното население и поради страх от възможни сблъсъци на
религиозна и етносна основа. Според агенция Ройтерс, цитирана от национален сайт,
„Унгария е приела промени в конституцията си, според които мигранти по-трудно ще
получават убежище, и е одобрила законодателство, което заплашва със затвор до ед278
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на година хората, които помагат на мигранти“. Пак според същата агенция, но като
разнополюсно мнение и в друг национален сайт е цитиран президентът на Франция
Макрон, който настоява за упражняване на финансови санкции спрямо страните, които не приемат мигранти, защото: „Не може да имате страни, които масово се възползват от солидарността на Европейския съюз и които масово изразяват своя
национален егоизъм, когато става въпрос за проблема с мигрантите“.
В политически и междудържавен план предстоят още множество срещи на правителствено ниво, както и на ниво експерти, за да се търсят възможности за решаване
на проблема с мигрантските потоци и тяхното влияние в Европа и в частност в страната ни, за да е налична възможността за социализация на мигрантите. Още в Конвенцията за статута на бежанците (Женевска конвенция) от 1951 г., в Глава IV „Социални грижи“, чл. 22, т. 1, „Обществено образование“ е наличен следният текст,
според който: „Договарящите държави се задължават да предоставят на бежанците
същия статут, какъвто те предоставят и на собствените си граждани по отношение на
придобиването на първоначално образование.“.
По отношение на социализирането на мигрантите в процеса на културното многообразие на страните, в които те пребивават, Иванова пише: „В отворена Европа, в
която не съществуват вътрешни граници, никоя държава членка не е в състояние сама да се справи с имиграцията. Икономиките на страните членки на ЕС са дълбоко
взаимосвързани, въпреки че все още съществуват много разлики в икономическите
резултати и пазарите на труда. Освен това ЕС се превръща във все по-важен участник
на международната сцена и неговата обща външна дейност постоянно се разширява
към нови области, една от които е имиграцията. Всичко това означава, че политиките
и мерките, приети от държавите членки в тази област, вече не се отразяват само върху ситуацията на тяхната национална територия, а оказват влияние върху други държави членки и върху ЕС като цяло. Освен чрез икономическия си потенциал, имиграцията може да обогати европейските общества по отношение на културното многообразие. Този положителен потенциал на имиграцията обаче може да бъде реализиран
само при успешна интеграция в приемащите общества. Това изисква подход, който
отчита не само ползата за приемащото общество, но взема под внимание и интересите на имигрантите.“.
Настоящата разработка търси отговор на въпроса дали съществуващото национално законодателство е подвластно на натиска на миграционната криза за страната
ни и дали и доколко то дава възможност за социализиране на мигрантите, както и за
образоването на онази част от тях, която желае да продължи или да започне образованието си.
В този смисъл е необходимо да напомним, че според Конституцията на страната
ни съгласно текста на чл.1, ал.1 от нея „България е република с парламентарно управление“, а според чл. 5, ал. 4 „Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат“. В смисъла на темата за конституционното влияние върху националното законодателство, Конституцията ни съдържа в себе си
текста на чл. 27, според който: „Чужденците, които пребивават в страната на законно
основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон; Република
България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или
дейност в защита на международно признати права и свободи; Условията и редът за
даване на убежище се уреждат със закон“.
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През последните три години националният Закон за убежището и бежанците,
определящ условията и реда за предоставяне на закрила на чужденци на територията
на Република България, претърпя няколко изменения в посока на актуализиране и
унифициране с действащото общностно право. Още в чл. 1, ал. 1 този закон определя
правата и задълженията на мигрантите, като афишира следния текст: „Този закон определя условията и реда за предоставяне на закрила на чужденци на територията на
Република България, както и техните права и задължения“, а в ал. 2 е написано, че:
„Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва убежище,
международна закрила и временна закрила“. За да е непрекъсваем и обогатяващ се
процесът на хармонизиране на националното с общностното и международното право, през 2011 г. бе приета и влезе в сила Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, която е със срок до 2020 г., а през 2014 г. и
Националната стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила
в Република България, която е със същия срок.
Разглеждайки и анализирайки философията и правните норми на националния
Закон за предучилищното и училищното образование, като унифициран със съществуващото международно и общностно право, можем да приемем, че неговото правно
поле дава възможност за образоване на децата мигранти и за преодоляване на езиковата бариера. В Раздел ІV „Право на образование. Задължително предучилищно и
училищно образование“, чл. 9, ал. 3 законодателят пише, че: „На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на
Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в
държавните и в общинските детски градини и училища в Република България при
условията и по реда за българските граждани.“
Първият правен акт в този смисъл е: Наредба № 3/19.06.2009 г. за условията и
реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по
майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст – деца на
граждани на държави – членки на Европейския съюз, европейското икономическо
пространство и Швейцария. Тя е издадена на основание на § 4а от несъществуващия
вече Закон за народната просвета, което показва, че страната ни не е игнорирала възможностите децата мигранти да започнат или продължат образованието си в Р България.
Вторият правен акт от националната правна рамка е: Наредба № 3 от 06.04.2017 г.
за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, която отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България и съгласно § 5 от
същата влиза в сила от деня на обнародването й. Двете наредби дообогатяват и детайлизират съществуващия правен и административен ред за реализиране на възможностите, свързани с обучението на мигрантите и децата мигранти в страната ни. Тази
наредба определя условията и реда за приемането и обучението на лицата, търсещи
или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен
клас, етап или степен на образование, а на лицата, търсещи или получили международна закрила, страната ни осигурява безплатно образование в държавните и в общинските училища при условията и по реда за българските граждани.
По-значимо и по-важно в случая е обстоятелството, че страната ни не препятства
опазването правата на човека и възможностите мигрантите и децата мигранти, спазили
установения правен ред, да имат възможността да се обучават в българските училища.
В този времеви хоризонт и на този политически и социален етап наличието на
множество правни актове, свързани с възможностите мигрантите и децата мигранти
да се възползват от националните образователните възможности на страната ни,
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потвърждават факта, че националната правна рамка е достатъчно обективна, бързо
приложима в анализирания контекст и съдържа в себе си демократичните принципи
и норми на общочовешките ценности.
Темпоралността на времето и политическото пространство понякога ни изненадват и в този смисъл би било добре бъдещите очаквани резултати, даващи социални и правни хоризонти пред мигрантските потоци, да са свързани с поне три задължителни за изпълнение фактора:
Непрекъснато усъвършенстване на нормативната уредба в областта на миграцията;
Подобряване на сътрудничеството между институциите и неправителствения
сектор;
Търсене на правни и социални възможности и действия срещу незаконната миграция и трафика на хора, като се подобри охраняването на националната ни граница.
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GLOBAL MIGRATION GOVERNANCE
Diana Sabotinova
Burgas Free University
Abstract: International migration is an important global issue that requires a more
effective system of global governance. This paper focuses on movements of people across
international borders and on governance at the global level. Managing movements of
people across international borders cannot be achieved through unilateral state action
alone; rather, the development and implementation of migration policy benefits from
international cooperation in addressing the complex drivers and processes of migration.
Global governance in the migration area still lags the systems in place to manage the
international flow of capital and goods.
Key words: global migration governance
Introduction
In recent decades, there have been incremental and substantial efforts to improve the
global governance of migration, building on the norms and institutions developed over the
course of the last century. In the 2016 New York Declaration for Refugees and Migrants
(New York Declaration) – the negotiated outcome of the most high-profile plenary meeting
to take place on human movements at the United Nations (UN) General Assembly (GA) –
states committed to set in motion a process of intergovernmental negotiations leading to the
adoption of a global compact for safe, regular and orderly migration. In an area in which
global governance has lagged other transnational issues, this development is particularly
noteworthy. It reflects the extent to which confidence in multilateral approaches has been
built by efforts to strengthen international cooperation through informal dialogues and
initiatives that allowed states to consult and share information. Yet, as at other times in
history, it is also emblematic of the need for global cooperation in the face of underlying
political, demographic, environmental and socioeconomic drivers of migration.
This paper describes key aspects of the existing architecture relevant to the global
governance of migration and reviews recent developments. It focuses on movements of
people across international borders and on governance at the global level – that is,
governance relevant to, or open to participation by, all UN Member states. In this context,
governance encompasses the following substantive rules and norms, processes for decisionmaking, and mechanisms for implementation and monitoring: 1. Binding laws and norms,
non-binding normative frameworks, and agreements among states to cooperate on various
aspects of migration; 2. Institutional actors and institutional frameworks and mechanisms;
and 3. Processes such as dialogues and initiatives that have taken place at the global level or
that relate to governance at the global level.
Benefits and barriers to global migration governance
There are advantages to enhancing the global governance of migration. Managing
movements of people across international borders cannot be achieved through unilateral
state action alone; rather, the development and implementation of migration policy benefits
from international cooperation in addressing the complex drivers and processes of
migration. By definition, international migration involves at least two countries – origin and
destination – and increasingly implicates numerous other countries that serve as transit
points, competitors for talent, collaborators in combating organized crime and movement of
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terrorists, and participants in the global financial system that moves remittances. Moreover,
migration also involves non-state actors that intersect with governments and each other in
managing movements of people. Some of these have formal, sanctioned roles (e.g.
multinational corporations, labour recruitment agencies, humanitarian aid organizations and
trade unions) whereas others are engaged in illicit activities (e.g. migrant smuggling and
human trafficking). Furthermore, international migration intersects with other transnational
issues, including development, trade, security, environmental change, conflict resolution,
disaster risk reduction, human rights and humanitarian action. But, unlike these other areas,
efforts to develop global governance systems to respond to existing and emerging
challenges have lagged in the migration area.
In the face of global cooperation and coordination problems, a more effective system of
global migration governance has the potential to improve collective responses and create
opportunities for mutual benefits. Such a system can bring states together to discuss issues
of mutual concern; identify common goals and strategies; create the space for learning and
understanding; and allow states to coordinate and cooperate, including in the development
and implementation of systems, processes and initiatives. Global norms, including principles,
rules and guidance, whether legally binding or not, establish benchmarks against which state
behaviour can be measured. Even when they are not widely ratified or adhered to, global
norms can affect state behaviour. Ultimately, the benefits stemming from the global
governance of migration should also be judged by the extent to which such a system enhances
the realization of rights and the well-being of migrants. In this sense, the system for global
migration governance and any improvements to it should necessarily be grounded in a
recognition and acceptance that migrants, like everyone else, are entitled to inalienable rights.
Efforts to improve global governance of migration are not new. The post-World War I
and II eras saw significant progress in establishing international norms, rules, procedures
and institutions in the area of labour migration and refugee movements, as part of the
broader establishment of the modern international system dealing with a range of economic,
social and political issues. At the same time, however, the global governance of migration
remains fragmented, with robust international law in some areas, significant gaps in others,
and inadequate decision-making processes and mechanisms for implementation of policies.
The legal and institutional frameworks are strongest and oldest for refugees, with a widely
ratified UN convention and a clear lead agency, the UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR). International treaties on human trafficking and migrant smuggling are also
relatively widely ratified. By contrast, the various instruments to protect migrant workers
have received less support. While migrant workers, and indeed all migrants, are covered
under core international human rights instruments, normative gaps also remain, especially
with regard to access to territory and stay for migrants in highly vulnerable situations,
including those who do not qualify for protection as refugees.
A number of factors have impeded progress in establishing a more coherent system of
global migration governance. The first is concern articulated by a number of states about
the effect on their sovereignty. Migration is understood to affect sovereignty directly by its
impact on the integrity of borders, economic growth, social relationships, demography,
cultural values and – in rare cases – political stability. These impacts are felt not only by
countries of destination, but also by origin and transit countries. Immigration, for example,
is a pathway in many states towards citizenship, which determines who will be making
decisions about the identity and future of the country. Large-scale or specific manifestations
of emigration (such as of highly skilled or leadership groups) can have a detrimental effect
on a country’s stability. Concerns about loss of sovereignty in the context of international
cooperation are significant, but often misconstrue the nature of global governance systems.
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Recognition of the sovereign rights of states to manage migration is likely to be a core
feature of any system of global migration governance. Even when states agree to the free
movement of people across their borders, they retain the right to reinstate border controls
when they believe national interests dictate such action, as occurred in some European
Union Member States in 2015. States understandably prefer to operate on a “mutual
interest” basis, rather than relinquish aspects of sovereignty to other countries that may
have vastly different interests at stake.
Second, migration is often a contested issue in domestic politics. Publics are divided as
to whether migration is a problem or an opportunity. Interest groups tend to take more
consistent stances in favour of, or opposed to, enlarging or contracting immigration, but
they may cancel each other out in public immigration debates. Moreover, even among those
who see migration as an opportunity, there are concerns that governments are increasingly
unable to manage it well in the context of deepening globalization.
Third, and related, effective international cooperation requires states to consider the
interests of other countries, which is difficult when states are conflicted about their own
interests with regard to migration. When states are unclear about what they want to achieve
through their own migration policies, it is difficult for them to engage constructively with
others in international forums. Many states are, at one and the same time, countries of origin,
transit and destination. Their interests may differ significantly, depending on the topic under
discussion or the agreements being negotiated. Finding consensus is all the more difficult
because there is little agreement as to whether all parties to any accord would, on the whole,
benefit from specific migration policies. Even though the economic research literature
suggests that migration can generate significant economic benefits, economics is not the only –
or sometimes even the most important – factor in considering the effects of population
movements. Social, fiscal, cultural, religious and other impacts may be as salient to governments
when weighing how to manage flows of people or enter into agreements with other states.
Fourth, there is a natural asymmetry in the process of building a global migration
governance system. Most destination countries tend to be global or regional hegemons in
relationship to the countries of origin from which people migrate. This is equally true for
South–South and South–North migration. Destination countries are generally wealthier and
are often also strategically and militarily dominant. In negotiations, the destinations can
have disproportionate power to define the terms by which their visas will be allocated.
Even among countries with similar economies and political systems, agreement on policies
is often elusive. The European Union has been working on such issues for decades and has
still not achieved the level of policy coherence it has sought.
Finally, and perhaps most importantly, migration is fundamentally about people, in
contrast to the global regimes to address movement of capital and goods. For the system of
global migration governance to benefit states, migrants and societies, the very people to be
regulated have to be engaged in developing and improving relevant frameworks, institutions
and processes. However, incorporating migrants into such a system is exceedingly difficult,
particularly since it is not always clear who can represent migrants’ interests in any given
context. Some progress has been made at the Global Forum on Migration and Development
(GFMD) through the establishment of a civil society component, which includes
representatives of migrant and diaspora-led organizations. As the GFMD is a consultative
rather than a decision-making process, however, whether these organizations would indeed
represent the interests of the vast array of different types of migrants is an open question.
Given these barriers, progress in establishing international norms, procedures and rules
of decision-making has been slow, focused mostly on building confidence among states and
between states and other partners. Two decades ago, the UN Secretary General (SG) asked
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states if they wanted the UN to convene an international conference to discuss greater
cooperation in migration management. The opposition to such a discussion at a global level
was strong. The SG concluded: The disparate experiences of countries or subregions with
regard to international migration suggest that, if practical solutions are to be found, they are
likely to arise from the consideration of the particular situation of groups of countries sharing
similar positions or concerns with the global international migration system. In the light of
this, it may be expedient to pursue regional or subregional approaches whenever possible.
Overview of legal and normative architecture
Stemming from a state’s authority over its territory and population, international law
recognizes a significant role for unilateral state action in regulating migration. States
possess broad powers in this field, which include authority to determine admission,
residence, expulsion and naturalization laws and policies. Yet this authority is also
constrained by substantive and procedural norms relating to the exercise of state power.
States have entered into treaties and agreements, and agreed to customary international law
that restrict their authority to regulate migration, as an exercise of their sovereignty and in
pursuance of their interests and duties. Thus, in essence, under international law, states have
expressly or implicitly consented to limits on their power to regulate migration. This has
meant that the laws and norms relevant to migration governance are found in customary
international law and diverse instruments, including multilateral treaties, bilateral
agreements and domestic laws. Some of these instruments relate to specific facets of
migration, although, given its multidimensional nature, migration governance naturally
intersects with and is influenced by laws and norms in many other areas.
Persecution, torture and war
The most elaborate, well-established and widely adopted global laws and norms relate
to movements associated with persecution, particularly to persons who can satisfy the legal
definition of a refugee. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its
1967 Protocol (Refugee Convention) establish a framework of surrogate protection for any
person who “owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion,
nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the
country of nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of
the protection of that country”. In its preamble, the Refugee Convention explicitly
recognizes the international scope and nature of refugee problems and the need for
international cooperation in achieving solutions.
Victims of torture who cross international borders – whether or not they qualify as
refugees – can also seek protection on the basis of human rights treaties and customary
international law. The 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CAT) prohibits the return of persons to torture, while
the ICCPR prohibits return to torture and other forms of ill-treatment. Unlike the Refugee
Convention, the CAT contains an express and absolute prohibition against refoulement of a
person to a state where there are substantial grounds for believing that the person would be
subject to torture. The prohibition is implied in the ICCPR.
Trafficking and smuggling
The other thematic areas in which a relatively large number of states have converged
on the need for an international approach and agreed to global laws and norms relate to
human trafficking and migrant smuggling. The 2000 Protocol to Prevent, Suppress, and
Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (the so-called “Palermo
Protocol”) to the Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) defines
“trafficking in persons” as comprising three key elements: an act; a means or method; and a
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purpose or motivation. This means trafficking in persons, as defined, can apply to both
internal and international movements, even though the Protocol’s scope is limited to
offences that are transnational in nature and where trafficking involves an “organized
criminal group”. Among the Protocol’s objectives are protection and assistance of victims
of trafficking with full respect for human rights, and the Protocol explicitly articulates ways
of achieving this, although these have been criticized for insufficiently addressing the
interests and needs of victims. States are required to consider laws or other measures that
would allow victims to remain temporarily or permanently on their territory; however,
subject to the state’s international protection obligations such as those stemming from
refugee or human rights law, victims can be repatriated.
Smuggling, on the other hand, a key means through which irregular migration takes
place, is generally viewed as a commercial transaction rather than a situation of
vulnerability, although contemporary research is generating greater insights into its
complexity. The commercial lens is arguably due in part to the definition in the 2000 Protocol
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Smuggling Protocol) to UNCTOC,
which characterizes “smuggling of migrants” as a transaction between the smuggler and a
migrant that entails a benefit to the smuggler. Unlike trafficking, smuggling requires the
crossing of an international border and the unauthorized entry of a migrant into a state in which
the person is not a national or a permanent resident. The Protocol’s purpose is to prevent and
combat the smuggling of migrants and to promote cooperation among states’ parties towards
these ends, while protecting the rights of smuggled migrants. Importantly, this means that the
smuggler can be subject to criminal prosecution for smuggling, but not the smuggled migrant.
Labour and services
In contrast to movements associated with persecution, torture, trafficking and
smuggling, there is less convergence and cooperation at the global level on laws and norms
for migrant workers. To regulate international movements related to labour and services,
states have primarily adopted bilateral agreements and multilateral agreements at regional
and subregional levels, including under broader frameworks for free movement. Nonetheless, a
number of relevant laws exist at the global level: the 1990 Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW); the 1949 Migration
for Employment Convention (Revised) (ILO Convention No. 97); and the 1975 Convention
Concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and
Treatment of Migrant Workers (ILO Convention No. 143). Although individually these
instruments are not widely ratified, about 86 states have ratified at least one of the three; together,
they “comprise an international charter on labour migration, providing a comprehensive
framework covering most issues of treatment of migrant workers and members of their families.”
The ICRMW seeks to secure for migrant workers the rights guaranteed by the UDHR
and core human rights treaties. The ICRMW relates to the whole labour migration process,
including prevention of abuses; it covers migrants in both regular and irregular situations
and includes substantive and procedural safeguards. The two binding ILO conventions,
which are supported by non-binding recommendations, also relate to the protection of
migrant workers throughout the labour migration process. Among the key themes covered
by ILO Convention No. 97 are the conditions governing the orderly recruitment of migrant
workers, as well as equal treatment with nationals for lawfully resident migrants in respect
of working conditions, trade union membership and enjoyment of benefits including
collective bargaining, social security and employment taxes. ILO Convention No. 143
supplements ILO Convention No. 97; for example, it includes provisions specifically on
migrants in irregular situations. In addition, the ILO’s eight fundamental rights conventions –
recognized as fundamental to the rights of human beings at work as well as ILO
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instruments of general applicability, such as the 2011 Convention Concerning Decent Work
for Domestic Workers (ILO Convention No. 189) – are relevant to migrant workers.
The 1994 General Agreement on Trade in Services (GATS), a key instrument in
international trade law further liberalizing the trade in services, contains provisions indirectly
supporting the temporary movement of persons between trading partners, thus facilitating
international mobility at the global level. GATS applies to all measures by 164 WTO
Members affecting trade in services, except where services are supplied in the exercise of
governmental authority (on a non-commercial basis). GATS contains rules and a framework for
countries to make specific commitments to open particular service sectors to foreign suppliers.
GATS establishes four possible modes through which services can be traded between WTO
Members. Under Mode 4, WTO Members can commit to permit the presence of natural persons
from other WTO Members for purposes of supplying services. GATS commitments are subject
to national immigration provisions and accordingly, GATS does not require WTO Members to
confer rights to live in their territories. GATS commitments are enforceable in the WTO.
Family unity
There are no global treaties specifically on international movements related to family
unity. Indeed, the term “family unity” is not expressed as such in international instruments;
it is generally used to describe rights that respect, protect and support the family,
including its ability to be together. Similarly, while the family is regarded as the
fundamental unit of society, a single internationally accepted definition does not exist.
The United Nations Human Rights Committee (UNHRC) has interpreted the term, as
contained in the ICCPR, in broad terms as embodying “all interpersonal relations that are
held to constitute a family in the society concerned.” Protection of family unity is
underscored by universal rights, including Articles 12 and 16 of the UDHR, Articles 17
and 23 of the ICCPR, and Article 10 of the ICESCR, as well as provisions in the 1989
Convention on the Rights of the Child and the ICRMW. These rights interact with, and
impose constraints on, state authority to regulate on migration, particularly in situations where a
state seeks to deport a non-citizen member of a family residing within their territory or to deny
entry to a non-citizen seeking to join family members residing in the territory.
Modes of movement
State interests have also converged at the global level to regulate modes of movements.
Customary international law and key global treaties are relevant to, and impose obligations
on states, and in some instances on other actors, in the context of movements by sea and air.
These treaties and customary international law are particularly relevant in an environment
and context where states, through bilateral agreements and other mechanisms, increasingly
seek to prevent and deter movements. Arguably, lack of clarity under international law on
certain critical issues has also created the space for such arrangements. Key treaties on
maritime movements and international transport by air are: • 1982 United Nations
Convention on the Law of Sea (UNCLOS); • 1979 International Convention on Maritime
Search and Rescue (SAR); • 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS); and • 1944 Convention on International Civil Aviation (also known as the “Chicago
Convention”), in particular Annex 9. Movements across land or “green” borders, the other key
mode of entry for migrants, tend to be controlled unilaterally or via bilateral agreements.
Overview of institutional architecture
These institutions are the International Organization for Migration (IOM), UNHCR and
the International Labour Organization (ILO), the three international organizations with the
most robust normative and/or operational mandates related to the global governance of
migration, the Global Migration Group (GMG) and the Special Representative of the
Secretary General (SRSG) on International Migration..
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Since its founding in 1951, IOM has adapted significantly, expanding from a regional
organization with primarily logistical responsibilities to a global one with a much broader
set of objectives, especially in humanitarian engagement. Established through a state-led
process outside the UN system and under a different name and without the underpinnings
of a convention, IOM joined the UN as a related organization in September 2016. IOM’s
Constitution does not exhaustively define or limit the populations able to benefit from
IOM’s efforts and services in pursuance of its purposes and functions. This has allowed
IOM to be entrepreneurial and flexible in responding to evolving political and humanitarian
needs. Since 2001, IOM has convened an annual International Dialogue on Migration
(IDM) as a key global forum that brings together relevant stakeholders to discuss emerging
and complex migration governance themes. IOM’s Migration Governance Framework,
adopted in 2015, is particularly relevant to the themes of this chapter. The framework
identifies essential elements for facilitating orderly, safe, regular and responsible migration
(and mobility) of people through planned and well-managed migration policies. It
articulates three principles: (1) adherence to international standards and fulfilment of
migrants’ rights; (2) formulation of policy using evidence and a whole-of-government
approach; and (3) engagement with partners to address migration and related issues; and
three objectives: (1) advance the socioeconomic well-being of migrants and society; (2)
effectively address the mobility dimensions of crises; and (3) ensure that migration takes
place in a safe, orderly and dignified manner.
Established as a temporary regionally focused organization tasked to provide legal
protection, over time in the context of evolving political and mobility landscapes and
humanitarian exigencies, UNHCR’s responsibilities and operations have adapted and
expanded significantly. It is the primary global institution responsible for protection and
assistance to refugees, asylum seekers and stateless persons. Under the Refugee
Convention, states undertake to cooperate with UNHCR in the exercise of its functions,
particularly to facilitate UNHCR’s specific duty to supervise the Convention’s application.
In this sense, UNHCR is the “guardian” of the Refugee Convention and promotes and
monitors implementation and compliance. UNHCR’s mandate and functions are set out in
its 1950 Statute; its core mandate is to provide international protection and seek permanent
solutions for refugees. The Statute also provides for UNHCR’s mandate and activities to
evolve, based on instructions and policy directives from the GA and the UN Economic and
Social Council (ECOSOC). UNHCR also convenes agenda-setting global consultations,
hosts the annual High Commissioner’s Dialogue on key protection challenges and
publishes Guidelines on International Protection to clarify the application of the
Convention. Its Executive Committee, which is comprised of 101 Member States, is “the
only specialized multilateral forum at the global level responsible for contributing to the
development of international standards relating to refugee protection.”
The ILO’s operational role is much narrower than either of the other two
organizations, but it continues to play an important normative function. In addition to its
conventions, the ILO’s non-binding Multilateral Framework on Labour Migration, adopted
in 2006, and developed in the context of the ILO’s general commitment to decent work,
represents consensus on the part of the three sets of actors that make up the ILO’s
governing structure: governments, employers and trade unions. Its aim is to assist states “in
implementing more effective policies on labour migration, including on rights, employment
and protection of migrant workers.” Operationally, the ILO supports programmes to
enhance social protection of migrants, such as the negotiation of agreements that allow
portability of benefits; prevent human trafficking; improve migrant labour recruitment practices;
enhance skills recognition of migrants; support reintegration of migrants; and protect domestic
workers. In contrast to UNHCR and IOM, migration is one among many priorities within the ILO.
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Beyond these three key UN agencies, a whole host of other institutional actors and
mechanisms are relevant to the governance of migration at the global level. In recognition
of the complexity of the institutional landscape, the GMG was established to promote
greater cooperation and coordination. It is comprised of 22 entities that meet regularly at
heads of agency and working levels. In its terms of reference, the GMG identifies
establishing comprehensive and coherent institutional responses to international migration
and working to ensure full respect for rights of international migrants, including protection
to vulnerable migrants, among its key priorities.
A final important actor is the SRSG on International Migration. The office, established in
2006 in the leadup to the UNHLD, supports and advises the Secretary-General in promoting and
advocating the UN agenda on international migration and provides policy advice and
coordinates the engagement of UN entities on migration-related issues. The office has led efforts
to foster international cooperation, including initiatives on specific issues such as migrants
affected by crises and will coordinate the work to implement the New York Declaration.
During the twenty-first century, there have been recurrent efforts to improve global
migration governance through formal UN mechanisms as well as through informal state-led
mechanisms. The three sets of such activities are: (1) dialogues and consultative processes
to build confidence and consensus among states; (2) mini-multilateral normative initiatives
to enhance protection of migrants; and (3) efforts to ensure that migrants are included in
decision-making on other, related global issues.
Conclusion
Global governance in the migration area still lags the systems in place to manage the
international flow of capital and goods. Migration governance more generally also lacks the
strong normative bases that guide responses to refugees and UNHCR’s activities. Yet, even
here, there has been progress in gaining universal recognition that the rights and safety of
migrants must be at the centre of any actions taken to manage movements of people across
international borders. Significantly, states affirmed in the New York Declaration that they
“will fully protect the human rights of all refugees and migrants, regardless of status; all are
rights holders” and that their “response will demonstrate full respect for international law
and international human rights law and, where applicable, international refugee law and
international humanitarian law.” Equally salient, the Declaration emphasized the benefits,
not just the costs of international migration, and the important contributions that migrants
make to their countries of origin and destination.
International migration is an important global issue that requires a more effective
system of global governance. States have demonstrated willingness during the past decade,
since the first HLD and establishment of the GFMD, to explore ways to enhance their
cooperation both within and outside of the UN. At the same time, international
organizations charged with helping states manage the movement of people and protect their
rights have also shown greater willingness to cooperate among themselves and with states.
The entry of IOM into the UN family is but the latest manifestation. Nonetheless, barriers
to global migration governance abound and will grow if states turn inward and xenophobia
is not addressed. Countering these forces will be difficult but not impossible. The step-bystep process of consultation, cooperation and confidence-building that has taken place to
date has shown that progress can occur, albeit in incremental ways. It remains the most
promising path towards global migration governance.
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МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ.
ФАКТОРИ И ПОДБУДИ ЗА МИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Йордан Деливерски

MIGRATION AND MIGRATION PROCESSES. FACTORS AND
MOTIVES FOR MIGRATION IN BULGARIA.
Assoc. prof. Jordan Deliversky, PhD
Резюме: Еволюцията на човечеството от неговото възникване до днес е неразривно
свързана с преселението на огромни маси от хора от родните им места към други
територии. Обединяващият мотив на всички миграционни процеси е стремежът
преди всичко за задоволяване на физиологическите потребности на хората и
потребността им от сигурност. Миграцията е съвкупност на различни по своята
същност териториални премествания на населението, които водят до промяна на
местожителството.
Миграцията е един от най-неотложните за решаване въпроси на нашето време,
предвид обстоятелството, че милиони хора бягат от родните си страни в търсене
на сигурност, по-добри работни места и по-добро качество на живот.
Настоящия доклад разглежда и изследва основните фактори и подбуди водещи до
наличие на миграционни процеси в България.
Ключови думи: мигранти, миграционни процеси, миграционни фактори, икономически фактори, предизвикателства
Abstract: The evolution of mankind from its origin to this day is tightly linked to the
migration of large groups of people from their home land to other territories. The unifying
motive of all migration processes, above all, is the intention to meet the physiological needs
of people and their need for security. Migration is a combination of different territorial
relocations of the population leading to change of residence.
Migration is one of the most urgent issues of our time, given the fact that millions of people
are moving from their home land in search of security, better working conditions and better
quality of life.
This article examines and presents the main factors and motives leading to the presence of
migration processes in Bulgaria.
Key words: Migrants, migration processes, factors for migration, economical factors,
challenges
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Еволюцията на човечеството от неговото възникване до днес е неразривно свързана с преселението на огромни маси от хора от родните им места към други територии. Обединяващият мотив на всички миграционни процеси е стремежът преди всичко за задоволяване на физиологическите потребности на хората и потребността им от
сигурност. Миграцията е съвкупност на различни по своята същност териториални
премествания на населението, които водят до промяна на местожителството.
Миграцията е един от най-неотложните за решаване въпроси на нашето време,
предвид обстоятелството, че милиони хора бягат от родните си страни в търсене на
сигурност, по-добри работни места и по-добро качество на живот.
Под влияние на процесите на глобализацията границите между държавите се размиват, което води до някои специфични заплахи за сигурността [1].
В днешния все по-взаимносвързан свят международната миграция се превърна в
реалност, която докосва почти всички краища на света и често прави разграничения
между страните по произход, транзит и дестинация. Модерните методи на транспорт
дават възможност на хората да се придвижват по-лесно, по-евтино и все по-бързо. В
същото време наличието на конфликти, бедността, неравенството и липсата на
достойни работни места са сред причините, които принуждават хората да напуснат
домовете си в търсене на по-добри възможности за тях и техните семейства.
Миграцията е движение на хора от едно място в света до друго с цел постоянно
или почти постоянно живеене обикновено чрез преминаване на политическа граница.
С други думи, миграцията е движение на хора от едно място до друго с намерение за
временно или постоянно установяване на новото място. Това най-често се случва
чрез преминаване на дълги разстояния обикновено от една държава в друга. Миграцията най-често възниква в резултат на политически или на икономически причини [2].
За да може да се разкрие същността на миграцията, важна роля играе теорията на
миграционния процес. Тази теория е разработена през 70-80-те години на 20 век и
разкрива неговите три стадия.
Първият етап е подготвителен – той е свързан с формиране на нагласа. Нагласата може да бъде доброволна или принудителна. Принудителната нагласа най-често
може да бъде вследствие на икономически или социални сътресения, природни катаклизми, при които рязко се променят условията на живот, към които е привикнал индивидът. Миграционната нагласа може да се формира и постепенно въз основа на образование, ценностна система и пр. Готовността на отделния индивид да се премества (мигрира) най-често се формира на база натрупан миграционен опит. Мобилността
зависи от броя на извършените преселвания и продължителността на пребиваване. Тя
е свързана с участието на лицето и в други видове миграция, свързани с туристически
пътувания и пътуванията, свързани със сезонна работа. При лицата с по-голяма миграционна подвижност е налице и по-високо ниво на готовност в психологическо отношение към преселване. Човек, който често е сменял местожителството си, е посклонен бързо да вземе решение отново да го направи, ако не е доволен от начина и
условията на живот, отколкото човек, роден в даден район и живял там цял живот,
без да го е напускал.
Вторият етап на миграционния процес е основен и на практика представлява
самото преселване.
Третият етап на миграционния процес е заключителен и представлява установяване на новото място. Тритият етап приключва, едва когато новозаселилият се индивид се превърне в отдавна живущ на това място. Този етап може да бъде наричан
още и адаптация, и интеграция. Адаптацията представлява приспособяване на човека
към новите за него условия на живот. Интеграцията е пълноценното му вписване в
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новата етнокултурна и религиозна среда чрез активно участие в обществения живот и
реализиране на собствен принос към социалните системи, които ползва.
Типология на миграцията
Миграционните процеси настъпват в различни мащаби и обхват. Миграцията може да бъде междуконтинентална (между континентите), интраконтинентална (между
страни в даден континент) и междурегионална (в рамките на страните). Формите на
миграция са различни, като те могат да се отнасят до един и същи акт, свързан с преместване от едно място към друго, но използването на конкретната дефиниция зависи
от факторите, обуславящи миграцията или гледната точка, свързана с преместването.
Обикновено миграционните процеси са причинени от някаква отрицателна промяна в
живота – природна, икономическа или военна.
Най-често срещаните видове миграция са[3]:
• Вътрешна миграция – свързва се с преместване и установяване в рамките на
същата държава или континент.
• Външна миграция – отнася се до преместване и установяване в рамките на друга държава или континент.
• Имиграция – преместване в нова страна.
• Емиграция – напускане на една страна с оглед заселване в друга.
• Трансфер на население – този тип миграция е свързана с принудително преселение на голяма група от хора от един регион обикновено въз основа на етническа или религиозна принадлежност.
• Бежанска миграция – миграция, свързана с липса на принуда за напускане на
границите на страната, но наложена вследствие на военни действия или искане,
свързано с политическо убежище.
• Верижна миграция – това е миграция в рамките на семейството или на определена група хора. При този тип миграция един член на семейството изпраща
пари на останалите, за да ги привлече/доведе на новото място. Обикновено
верижната миграция води до формиране на групи от мигранти по определен
признак – семеен, регионален, религиозен или др.
• Обратна/Кръгова миграция – свързва се с доброволно движение на мигранти
обратно в страната им по произход.
• Сезонна миграция – свързана е с процесите на движение за определен период
от време с оглед промени, свързани с климатичните условия – най-често със
сезонните работници, трудещи се в сферата на селското стопанство или туризма.
Най-често определяните и разглеждани видове миграция са емиграцията и имиграцията.
Когато се използва терминът „имиграция”, обикновено се има предвид значението на думата заселване. Под имигрант се разбира човек, който се заселва за постоянно или поне за дълъг период от време в друга страна[4]. Имиграцията е форма на
миграция, в която хората се придвижват от една държава към друга по местоназначение, на която те не са граждани или не притежават гражданство, за да се установят в тази държава. Имиграцията обикновено е постоянно преместване за пребиваване и е приложима само за хората.
Когато се използва терминът „емиграция“, обикновено се има предвид значението на думата изселване. Най-често се отнася до излизане от предишното си място.
Емиграцията е доброволното или насилствено напускане за дълъг период от време на
страната на обитаване и заселване в друга страна[5]. Емиграцията е форма на миграция, в които хората напускат собствената си страна, в която живеят, с намерение да
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се заселят другаде. Тя е контекст, подобен на имиграцията, но извършваното действие е обратно. Както и при имиграцията, емиграцията се отнася до постоянното преместване на пребиваване и е приложима само за хората.
Разликата между емиграция и имиграция е отразена в следната сравнителна
таблица[6]:

Дестинация
Действие
Субекти
Честота

Имиграция

Емиграция

Миграция

Придвижване към
ново място

Придвижване от
настоящото място

Придвижване от едно
място към друго

Влизане
Отнася се до
хората

Излизане

Придвижване
Отнася се за хора и
животни
Временно или
постоянно

Често и постоянно

Отнася се до хората
Често и постоянно

Миграцията засяга моделите на поведение на населението. Те пренасят със себе
си своите социални икономически и културни модели. Мигрантите се придвижват
със своите традиции, религия, идеи и културни особености и по този начин създават,
разнообразяват, развиват, обогатяват и променят традиционните култури. Често
случаите, свързани с промяната на традиционните култури, се приемат като заплаха
за сигурността. Въпреки това сред основните цели пред националните правителства
са не само запазването на културната и национална идентичност, но и спазването на
човешките права, поетите ангажименти и ратифицираните нормативни актове на
международни организации. Разбира се, от най-съществено значение за постигането
на тези цели е вземането на решение, свързано с предприемане на съответните
социално-икономически мерки за обезпечаване на нормално съществуване и гарантиране на правата на мигрантите.
Подбуди и фактори за миграция в България
Подбуди за миграция
Много са мотивите и подбудите, които оказват влияние върху миграцията, като
всички те са трудно предвидими. Докато политическите, социалните и икономическите събития са сложни за предсказване, то в повечето случаи преценката и вземането на решение за релокация от страна на самите мигранти се прави според настоящата ситуация, в която се намират самите те.
Най-общо мигрантите могат да се разделят на две основни категории – хуманитарни и икономически. Хуманитарните мигранти са търсещите убежище или бежанците. Обикновено тези мигранти търсят убежище в съседна държава. Икономическите мигранти, от друга страна, се релоцират, за да намерят нова работа и възможности да подобрят икономическото си благосъстояние. Обикновено тези мигранти се
придвижват от по-бедни към страни с по-висок стандарт на живот.
Миграционни фактори
Миграционните фактори са комплексни и често социално-политическите, икономическите и екологични фактори са взаимно обусловени и преплетени[7].
Социалнополитически фактори
Социалнополитическите фактори, които подтикват към миграция, се основават
на база етническо, религиозно, расово или културно преследване. Наличието на воен293
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ни конфликти или заплахата от възникване на конфликти също са фактор за повишаване на миграцията. В голяма част от случаите социалнополитическите фактори,
вследствие на които мигрантите търсят убежище, са налице, когато в страната по
произход има дестабилизиращи вътрешни или военни конфликти. Други причини за
търсене на убежище във връзка със социалнополитическите миграционни фактори е
незачитането или ниското ниво на спазване на човешките права.
Политизирането на религиозните или на етническите идентичности има потенциал да предизвика значителни нива на конфликти в отделните държави. Емпиричните данни показват, че в държави, където е налице политически преход от авторитарен режим към демокрация, е налице по-голям риск от нестабилност и от вътрешни
конфликти[8]. Често тези държави не разполагат с потенциал и възможност да отговорят релевантно на подобни конфликти и нестабилност. В държавите, където нивото
на социална фрагментация е високо, потенциалът за възникване на конфликти е поголям, отколкото при обществата с по-хомогенни социални групи. Бъдещото ниво на
миграция от тези страни зависи от потенциалната тежест и от времетраенето на съответния конфликт, които могат да възникнат вследствие на социалнополитически фактори.
Лицата, които мигрират вследствие на социалнополитически фактори, най-често
търсят хуманитарен или бежански статут. Те са склонни да се преместят в най-близката страна, в която може да им бъде предоставено убежище. Това, от своя страна, не
пречи да бъде предприето вторично преместване в страна, която предоставя по-добри
условия на мигранти, търсещи хуманитарен или бежански статут.
Икономически фактори
Икономическите фактори, свързани с миграцията, се отнасят най-общо до трудовите стандарти на страната, до нивото на безработица и до общото състояние на нейната икономика. Тези фактори пораждат миграционни нагласи главно в развиващите
се страни поради ограничения капацитет на националните икономики и в немалко
случаи поради бързото нарастване на населението.
Ако икономическите условия не са благоприятни и в случаи, в които икономиката е изложена на риск, може да се направи предположение с висока вероятност, че ще
е налице емиграция към страни с по-добра икономическа обстановка. Същото се отнася във висока степен при случаите на урбанизация, където е налице движение на
хора от селските към градските райони или от места с по-ниски доходи към места,
където средните доходи са по-високи.
Икономическите мигранти най-често са част от международната миграция поради перспективата за по-добра работа, за по-висока заплата, а често и поради желанието да избягат от социалното, политическото или домашното положение в родната си
страна. Обикновено тези мигранти се местят от страни, където населението е с добро
ниво на образователен ценз, като по този начин висококвалифицирани работници и
служители от развиващите се страни се местят към по-развитите страни. Тази миграция е известна под наименованието „юг-север“ и исторически представлява основната форма на икономическа миграция.
В класическата форма на миграцията „юг-север“ лицата от развиващите се страни се
местят да работят в по-развитите страни, като изпращат парични преводи в страната си
по произход. В последното десетилетие обаче миграцията „юг-юг“ постепенно се изравнява с миграцията „юг-север“[9]. Според института за миграционни политики миграционните процеси между развиващите се страни („юг-юг“ миграцията) се базира на тяхната
близост, на личните контакти, на разликите в доходите, както и на сезонния характер на
миграцията. По тази причина миграцията „юг-юг“ се среща най-често в държави, които
са с близки граници и които имат културна идентичност [10].
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Високото ниво на технологичен напредък, както и напредъкът в областта на комуникациите и на транспорта в допълнение към либерализацията на пазарите на труда след приемане на България в ЕС имат потенциал, свързан с повишаване на нивото
на кръговата миграция. За този вид миграция говорим, когато е налице регулярно
преместване между страната по произход и страната по дестинация в различни периоди от време. Като цяло икономическите фактори влияят и мотивират не малка
част от българитге да се преместват в страни, където перспективите за работа са подобри. Изследванията сочат, че кръговата миграция има положителни резултати по
отношение на икономическото развитие. Кръговите мигранти изпращат повече и поголеми суми в страната си по произход, отколкото мигрантите, които са се установили трайно в страната по дестинация[11].
В световен мащаб все още са налице случаи на трудова експлоатация на икономически мигранти, което предполага, че трябва да се предприемат усилия, свързани с
повишаване на контрола и гарантиране на правата свързани със спазване на международните разпоредби, за защита на правата на работниците и служителите, независимо дали същите са икономически, кръгови или хуманитарни мигранти.
Икономическите мигранти имат в по-голяма степен възможност за избор на дестинация, отколкото мигранти, търсещи хуманитарен статут. В повечето случаи хуманитарните мигранти търсят убежище в най-близката страна, където могат да намерят безопасност за себе си и за близките си. Икономическите мигранти обаче се местят в страни, които или се нуждаят от техните умения, или в страни, в които ще намерят по-добри условия на живот, отколкото в страната си по произход.
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НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ
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FUNCTIONAL COMPETENCE OF THE OFFICE FOR
ADMINISTRATIVE CONTROL OF FOREIGNERS AGAINST
THIRD-COUNTRY NATIONALS RESIDING IN THE REPUBLIC
OF BULGARIA FOR THE PURPOSES OF EMPLOYMENT
Ivelina Dyankova Mihova
Migration Department, District Directorate of the Ministry of Interior – Burgas
Abstract: The need for labour force necessitates the development of mechanisms for access
to the labour market by third-country nationals, taking into account the potential threats of
migration to the national security. In Bulgarian legislation the terms under which
foreigners may reside in the country for the purposes of employment and the procedures
through which they might be granted the respective permits are defined clearly. The role of
the services for administrative control of foreigners is essential in this process due to the
mandatory requirement for the migrant to have the required residence permit to conduct
work. Тhe report looks into the procedures for issuance of different types of documents for
residence of persons with the aim of providing access to the labour market, implemented by
the Migration Directorate of the Ministry of Interior and the respective sections
„Migration” in the regional directorates of the MoI.
Key words: services for administrative control of foreigners, residence permit, Single
residence and work permit, EU Blue Card, seasonal worker, science workers, intracorporate transfer, mobility, access to the labour market, Free-lance activity, visa type “D”
Недостигът на работна ръка и кадри, с нужната квалификация, е проблем, дискутиран широко през последните години не само в страната, но и в глобален мащаб.
Списъкът на професиите, за които България има недостиг на висококвалифицирани
работници от 30.01.2018 г., включва 13 единични групи професии и над 1000 длъжности. Привличането на работна сила от други страни налага разработването на единна политика по отношение на трудовата миграция и законова рамка, съответстваща
на общоевропейските норми. Едновременно с процедурите, благоприятстващи наемането на чужденци, следва да бъдат разработени и такива, спомагащи осъществяването на контрол и регулация на пребиваването на тези лица с оглед опазването на националната сигурност, обществения ред и здраве. Разбирането за положителния
ефект от миграцията за икономическото развитие, но и като потенциална заплаха за
сигурността на страната, е залегнало в Националната стратегия в областта на мигра296
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цията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.1, и в законите, регламентиращи влизането и пребиваването на чужденци в Република България.
Основен законов инструмент за въвеждане на достиженията на европейското право в областта на трудовата миграция и свободното движение на работници в националното законодателство е Законът за трудовата мобилност и трудовата миграция
(ЗТМТМ), приет през 2016 г.2 Целта е в отделен нормативен акт цялостно да бъдат
уредени обществените отношения, свързани със законната трудова миграция и трудовата мобилност3, уреждани до този момент в Закона за насърчаване на заетостта и
подзаконови нормативни актове като Наредба за условията и реда за издаване, отказ
и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България4. Със
ЗТМТМ в националното законодателство са въведени разпоредбите на редица директиви, приети от Европейския парламент и Съвета, уреждащи условията и реда за наемане на работници и задълженията на работодателите.5 Процесът на кодификация на
разпоредбите, засягащи трудовата заетост от чужденци, е допълнен с приемането на
Правилник за прилагане на ЗТМТМ6. През 2018 г. в законодателството ни са въведени и изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 относно условията за влизане и
пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване,
следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair”, с която се отчита необходимостта от
адаптиране на действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на
ЕС и се цели да се увеличи привлекателността на Съюза като място за работа в областта на научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други
културни и социални програми за обмен.
ЗТМТМ предоставя равен достъп до българския пазар на труда и равно третиране
на гражданите на друга държава-членка на ЕС, на държава-страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, но поставя определени изисквания и
ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави. Импера1

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 – 2020 г., приета
с Решение № 437 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=963
2
Приет на 13 април 2016 г. от Народното събрание, обнародван в Държавен вестник, брой 33
от 2016 г. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
3
Симова, Таня. Мобилността и миграцията на работната сила – законодателен преглед и нормативна оценка http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2016/06/T-Simova-пълен-текст.pdf
4
https://www.lex.bg/laws/ldoc/-548909054
5
Това са: Директива 2014/54/ЕС относно мерки за улесняване на упражняването на правата,
предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници, Директива
2014/36/ЕС относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел
заетост като сезонни работници, Директива 2014/66/ЕС относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер,
Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети
държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост, Директива 2009/52/ЕО за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно
пребиваващи граждани на трета държава и Директива 2011/98/ЕС относно единна процедура
за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка.
6
Правилник за трудовата миграция и трудовата мобилност, Обн. ДВ. бр.79 от 7 Октомври
2016г., посл.изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019 г. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623.
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тивно е изискването тези лица да могат да извършват дейност на територията на
Република България само ако пребивават на законно основание в страната, което се
удостоверява със съответното разрешение за пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи (МВР). В закона са предвидени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда в зависимост от заетостта, която желаят да уражняват работниците – граждани на трети държави в страната. Решението за трудова
заетост се издава от Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната
политика (МТСП) и се предоставя в случаите на:
 Издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа” от органите на МВР;
 Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване на „Синя
карта на ЕС” от органите на МВР;
 Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца;
 Вътрешнокорпоративен трансфер на работници и служители;
 Заетост на командировани работници и служители;
 Заетост на членове на семейство на гражданин на трета държава, получили
разрешение за продължително пребиваване на основание чл.24, ал.1, т.13
(като член на семейство) от Закона за чужденците в Република България7.
Националните разрешения, включително разрешенията за извършване на дейност
на свободна практика, издавани от изпълнителния директор на АЗ са по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика8. В определени случаи разрешението се издава от МВР, като в него се включва и разрешението на изпълнителния
директор на АЗ (например Единното разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/ и
Синята карта на Европейския съюз /СК на ЕС/), а в други се издава първо разрешение
за работа от изпълнителния директор на АЗ и въз основа на него се издава разрешението за пребиваване от МВР (например разрешението за работа /РР/ и разрешението
за извършване на дейност на свободна практика /РСП/). Приемът на чужденци за работа в Република България се извършва на индивидуален принцип и е обвързан с наличието на разрешение за достъп до пазара на труда за конкретен работодател и за
конкретно работно място.9
Докато ЗТМТМ урежда регулирането на достъпа на пазара на труда от чужденци,
то „Условията и редът, при които работниците – граждани на трети държави, и членовете на техните семейства, както и граждани на трети държави – членове на семейство на български граждани, може да влизат, да пребивават и да напускат Република
България, се определят със Закона за чужденците в Република България” [чл.1, ал.2
от ЗТМТМ]. Без изпълнение на административните процедури, уреждащи правото на
пребиваване в страната, чужденецът не може да реализира на практика издаденото
разрешение за достъп до пазара на труда.
Законовата рамка, засягаща условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци, е очертана от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ)10 и Правилника за прилагането му (ППЗЧРБ)11, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Евро7

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/
пак там
9
пак там
10
Закон за чужденците в Република България, обн. ДВ, бр.153 от 23 Декември 1998 г.,
посл.изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. https://lex.bg/laws/ldoc/2134455296
11
Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България, обн. ДВ. бр.51 от
5 Юли 2011 г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135738597
8
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пейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства
(ЗВПНРБГЕСКНБГЧТС)12 и поднормативните актове наредби и инструкции. В правните норми е направено разграничение между „чужденец” и „гражданин на ЕС”, израз на което са двата основни закона, посочени по-горе. Под „чужденец” освен „лице,
което не е български граждани”13 се разбира и гражданин на страна, различна от държавите-членки на ЕС, страните от ЕИП или Конфедерация Швейцария. Спрямо последните действат разпоредбите на ЗВПНРБГЕСКНБГЧТС и механизмите за административно обслужване и достъп до трудовия пазар остават извън обхвата на настоящия доклад. Гражданите на ЕС се ползват от правото на Общността за свободно движение, при спазване на минимални национални изисквания по отношение на регистрацията за пребиваване, прилагане на механизмите за координация на системите за
социална сигурност или прилагане на трудовото законодателство.
Нормативно определените държавни органи, имащи правомощия по ЗЧРБ, са
службите за административен контрол на чужденци, каквито са дирекция „Миграция” на МВР и съответните звена към областните дирекции на МВР.14 Процедурите
по издаване на разрешение за пребиване включват процеса по съгласуване и издаване
на виза за дългосрочно пребиваване, влизане на лицето в страната и подаване на заявление за предоставяне на право за пребиваване с приложени изискуеми документи,
вземане на решение за пребиваването му и издаване на български личен документ.
На всеки етап са възложени преки компетенции на службите за административен
контрол на чужденци след получаване на становище от Държавна агенция „Национална сигурност”15.
Основно изискване на ЗЧРБ за предоставяне право на пребиваване на чужденец в
Република България е наличието на виза вид „Д”.16 Визата е разрешение, издадено от
Република България, за влизане и пребиваване или летищен транзит17. Визата за дългосрочно пребиваване вид „Д” се издава на чужденец, който желае да се установи
продължително или постоянно в Република България на едно от основанията, посочени в ЗЧРБ. Прилагането на процедурата по съгласуване на дългосрочна виза между
органите на МВР, ДАНС и МВнР е част от системата за контрол и регулация на миграционните процеси от гледна точка на защита на националната сигурност. Въпреки
извършваната съгласувателна процедура по отношение на издаваното разрешение от
12
Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на
ЕС, които не са български граждани и членовете на техните семейства, обн. ДВ. бр.80 от 3
Октомври 2006г., посл. изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135535758
13
чл.2, ал.1 и ал.2 от ЗЧРБ
14
В параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗЧРБ е посочено: „Служби за административен контрол на чужденците” са нормативно определените държавни органи, които имат
правомощия по този закон
15
Функциите на ДАНС са регламентирани в Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135574489, чл.41, ал.1, т.2
16
Редът за издаването на визи е регламентиран в Наредба за условията и реда за издаване на
визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР), обн, ДВ, бр.55 от 19 Юли 2011 г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019 г., допълнена от Инструкция № КОВ-04-02-351 от
15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи, обн.
ДВ, бр.90 от 15.10.2013 г. В зависимост от продължителността и целта на престоя, издаваните
от страната ни визи са три вида – за летищен трансфер (виза вид „А”), за краткосрочно пребиваване (виза вид „С”) и за дългосрочно пребиваване (виза вид „Д”).
17
чл.9 от ЗЧРБ, чл.3, ал.1 от НУРИВОВР.
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АЗ, кандидатите за пребиваване с цел достъп до пазара на труда преминават през
последващи проверки и контрол, продължаващи и след влизането им на територията
на страната. Декларираните от апликанта обстоятелства и представени документи
пред съответното дипломатическо българско представителство се проверяват от
службите за сигурност и за административен контрол на чужденци в страната, които
изразяват становище по постъпилото искане. Сроковете по съгласуване на заявлението за дългосрочна виза на основание сезонна работа до 9 месеца, получаване на Единно разрешение за работа и пребиваване или Синя карта на ЕС, са максимално съкратени в рамките на 15 дни от постъпване на искането18. Съответно по-кратки са административните срокове за разглеждане на постъпилото заявление за предоставяне
право на пребиваване на тези основания в дирекция „Миграция” на МВР или съответните звена „Миграция”.
Задължение на чужденеца е след получаване на виза „Д” в срок не по-късно от
14 дни, а в особени случаи 7 дни, преди изтичане на нейната валидност, да се яви в
службата за административен контрол на чужденците по адрес на установяване и да
подаде заявление за предоставяне на право за пребиваване, прилагайки изискуеми
документи, описани в ППЗЧРБ. Издаването или отказът за издаване на разрешение за
пребиваване е от компетентността на директорите на областните дирекции на МВР
(СДВР/ОДМВР) съгласно чл.18, ал.1, т.11 от Правилника за устройството и дейността на МВР (ПУДЗМВР)19 след получаване на писмено становище от ДАНС по чл.41,
ал.1, т.2 от ЗДАНС. При положително решение, чужденецът заплаща дължимата държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по
Закона за държавните такси (наричана нататък Тарифа № 4)20, след което подава заявление за издаване на български личен документ „разрешение за пребиваване”. Документът се издава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни21, като процедурата е уредена в Закона за българските лични
документи (ЗБЛД)22 и Правилника за издаването им (ПИБЛД)23. В полето „тип разрешение” се отбелязва вида на трудовата заетост, посочват се още длъжността и местоработата на лицето.
Няколко са общите моменти при изпълнение на процедурата по издаване на разрешението за пребиваване. На първо место е задължението за лично явяване на лицето в служба „Миграция“, което предполага своевременна реакция от страна на полицейските органи при необходимост и в резултат на извършваните справки и документални проверки. Към заявлението се прилага копие от редовен паспорт или за18

НУРИВОВР, чл.30, ал.4
Правилник за устройството и дейността на Министерство на вътрешните работи, обн. ДВ.
бр.60 от 22 Юли 2014г., посл. изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/
2136265362
20
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси, обн. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998 г., посл. изм., ДВ, бр. 75 от
11 септември 2018 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13092863
21
Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02002R1030-20080519
22
Закон за българските лични документи, обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998 г., посл. изм. ДВ.
бр.24 от 22 Март 2019г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134424576
23
Правилник за издаване на българските лични документи, обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010 г.,
изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019 г. https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135663268
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местващ го документ със страниците на снимката, личните данни, визата вид „Д” и
печата от последно влизане в страната. За сверяване на автентичността на приложените копия, чужденецът представя и оригинала на паспорта или заместващия го документ. Изискването е свързано с разпоредбите на чл.57 от Закона за българските
лични документи, съгласно който чужденците се легитимират с национален документ за задгранично пътуване и удостоверяват правото си на пребиваване с разрешение за пребиваване, издадено по изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002. Срокът на валидност на националния паспорт следва да покрива срока на издаденото разрешение за трудова заетост. Общо е задължителното условие за наличието на виза
вид „Д” при стартиране на процедурата за получаване на разрешение за пребиваване.
Задължително изискване е също представянето на доказателства за жилище и за „стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва
до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата за срока на пребиваване в страната”24, задължителна медицинска
застраховка, валидна на територията на Република България и свидетелство за съдимост. Свидетелството за съдимост се издава от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване и се представя само при първоначално подаване на заявлението за получаване на разрешение. При всички случаи
е допусната възможност при правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи срокът да бъде удължен с изричното указание
лицето да бъде уведомено писмено, като му бъде посочено времето за представяне на
документите. В случай, че допълнителните документи и информация не бъдат представени в посочения срок се предвижда прекратяване на производството и заявлението не подлежи на повторно разглеждане. Различни са сроковете, в които се разглеждат подадените заявления, както и дължимите държавни такси. В общия случаи
при депозиране на заявлението за пребиваване се прилага документ за платена държавна такса в размер на 10 лв. съгласно чл.10, ал.3 от Тарифа № 4. При някои от основанията обаче лицата са освободени от заплащането на тази такса, както и от представяне на част от документите, предвид приложената единна процедура за кандидатстване25. В тези случаи издаденото от АЗ разрешение за достъп до пазара на труда се
изпраща по служебен път на дирекция „Миграция”– МВР за прилагане към постъпилото искане. По-долу са представени видовете разрешения за пребиваване за трудова
заетост, издавани от службите за административен контрол на чужденци по реда на
ЗЧРБ с отчетените разлики в процедурата:
 Съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗЧРБ разрешение за продължително пребиваване
могат да получат чужденци, които желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика по реда на ЗТМТМ. Разрешението за работа се издава по искане на местен работодател или на местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник или служител от трета държава26. Разрешението е със срок до 1 година и може
да бъде продължавано до 3 години за работещите по трудово правоотношение и с до
12 месеца за командировани или изпратени работници и служители по изключение,
24

чл.14, ал.1, т.5 от ППЗЧРБ
В пар.1. т.1, подт.1е от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ е посочено, че „Единна процедура за кандидатстване” е процедурата, при която след подадено от работодател единно заявление за разрешаване на пребиваване и работа на гражданин на трета държава се взема решение по това заявление”.
26
чл.40 от ЗТМТМ
25
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ако дейността изисква превишаване на първоначално обявената продължителност. За
получаване на разрешението за пребиваване лицето подава заявление с приложени
общите документи – копие от паспорта, доказателства за осигурено жилище и средства, медицинска застраховка, свидетелство за съдимост, документ за платена държавна такса по чл.10, ал.3 от Тарифа № 4 от 10 лв., както и заверено копие на разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта27. Срокът за разглеждане на
заявлението е 14 дни. При предоставяне право на пребиваване дължимата такса по
Тарифа № 4 е 200 лв. при разрешение за срок до 6 месеца и 500 лв. – за срок до една
година. Процедурата се повтаря при продължаване на разрешението от АЗ.
 Основание за получаване на разрешение за продължително пребиваване
имат и чужденци, които желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика и по реда
на ЗТМТМ, съгласно чл.24, ал.1, т.15 от ЗЧРБ. В пар.1, т.9 от допълните разпоредби
на ЗЧРБ е уточнено, че „дейност на свободна практика” е всяка стопанска дейност, с
изключение на дейността по чл.24, ал.1, т.2 (когато чужденецът развива търговска
дейност по законоустановения ред) и по чл.25, ал.1, т.13 (когато чужденецът извършва дейност и е сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите), осъществявана в лично качество без ангажимент към работодател. За получаване
на право за продължително пребиваване на това основание, освен изброените при
горното основание общи документи, чужденецът прилага и заверено копие на разрешението за извършване на дейност на свободна практика, издадено от органите на
Министерството на труда и социалната политика28. Срокът за разглеждане на заявлението отново е 14 дни, а при предоставяне право на пребиваване дължимата такса по
Тарифа № 4 е 200 лв. при разрешение за срок до 6 месеца и 500 лв. – за срок до една
година.
 На чужденци, които са научни работници със сключен договор за разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в Република България, включена в регистъра по чл.7б, ал.1, т.1 от Закона за
насърчаване на научните изследвания (чл.24б от ЗЧРБ) се издава разрешение за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето „тип разрешение” се отбелязва „научен работник”. В този случай, наред с общите документи лицето представя и договора, сключен с научноизследователската организация в Република България29. Разрешението за пребиваване се издава за срока на договора, с възможност за подновяване по реда на ППЗТМТМ, при изпълнение на същата процедура. Заявлението се разглежда и решава в срок от 7 дни. При предоставяне право на
пребиваване дължимата такса по Тарифа № 4 е в размер на 110 лв. Предвидена е възможност чужденец, който е приет като научен работник в друга държава-членка на
Европейския съюз, да извършва част от своите научни изследвания в Република
България за срок до 180 дни в рамките на всеки период от 360 дни на основание на
договор, сключен с научноизследователска организация в първата държава членка. В
този случай компетентните органи на първата държава-членка на ЕС уведомяват
страната ни за планирания престой, представяйки следните документи: 1. валидно
разрешение за пребиваване; 2. редовен паспорт или заместващ го документ; 3. доказателства за осигурено жилище; 4. задължителна медицинска застраховка; 5. свиде27

чл.15 от ППЗЧРБ
чл.26 от ППЗЧРБ
29
чл.29д от ППЗЧРБ
28
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телство за съдимост. Планираният престой може да се осъществи, ако в срок от 30
дни от получаване на комплектуваното заявление не е изразено възражение от страна
на дирекция „Миграция” – МВР. Лицето може да проведе част от научното си изследване в научноизследователска организация на територията на Република България за срок, по-дълъг от 180 дни, но не повече от две години, като при положително
решение, Република България уведомява първата държава членка и на лицето се издава български личен документ със срок на валидност до две години, в „тип разрешение” се отбелязва „научен работник-мобилност”. В този случай задължение на лицето е да депозира заявление с приложени документи в съответното звено „Миграция”
при областната дирекция на МВР по пребиваване30.
 Чужденци, които отговарят на условията за получаване на достъп до пазара
на труда по смисъла на ЗТМТМ, могат да получат разрешение за продължително
пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа”31. Съгласно
пар.1, т.1д от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ „Единно разрешение за пребиваване и работа” е документ с обозначение „единно разрешение за пребиваване и работа”, с което едновременно се разрешава пребиваване и работа на територията на
Република България на чужденци от трети държави”. Процедурата в МВР по издаване на разрешението за пребиваване предвижда получаване на информацията по служебен път от АЗ, като за чужденеца остава задължението за лично явяване при подаване на заявлението и прилагане на основния пакет документи, включващ копие на
паспорта, доказателства за осигурено жилище и средства, свидетелство за съдимост и
медицинска застраховка32. Лицето е освободено от първоначалната такса от 10 лв. по
чл.10, ал.1, т.3 от Тарифа № 4, а при взето положително решение за издаване на
„Единно разрешение за работа и пребиваване” заплаща държавна такса в размер на
110 лв.33 Заявлението се разглежда и решава в срок до 7 дни.
 Разрешение за сезонен работник с право на продължително пребиваване могат да получат чужденци, които отговарят на условията за достъп до пазара на труда
по смисъла на ЗТМТМ след решение на АЗ за срока на трудовия договор, но не помалко от 90 дни и не повече от 9 месеца.34 Съгласно пар.1, т.1и от допълнителните
разпоредби на ЗЧРБ „Разрешение за сезонен работник” е разрешението с обозначение
„сезонен работник”, което дава право на притежателя да пребивава и да работи на
територията на държава-членка на Европейския съюз, за целите на сезонна работа”.
Административната процедура се извършва по посочения вече ред при лично явяване
на лицето в службата за административен контрол на чужденците за подаване на
заявление, към което са приложени копие от паспорта, медицинска застраховка, документ за платена държавна такса по чл.10, ал.3 от Тарифа № 4 (10 лв.) и документ за
осигурено жилище. Не се изискват доказателства за издръжка, тъй като в ЗТМТМ
ясно са разписани задълженията на работодателя по отношение на трудовото възнаграждение и поетите разходи на чужденеца. Писменото решение за упражняване на
сезонна заетост се предоставя по служебен път от АЗ. Заявлението се подава не покъсно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на лицето на територията
на страната и се разглежда и решава в 7-дневен срок. Законът предвижда когато чуж30

чл.29д, ал.7 ППЗЧРБ
чл.24и ЗЧРБ
32
чл.32б от ППЗЧРБ
33
чл.10б, ал.3 от Тарифа № 4
34
чл. 24к ЗЧРБ
31
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денецът поне веднъж е работил в страната като сезонен работник, заявлението да се
разглежда и решава в срок от 5 дни. При положително решение дължимата такса по
Тарифа № 4 е в размер на 110 лв. При смяна на работодател по реда на ЗТМТМ се
издава ново разрешение от службите за административен контрол след изпълнение
на описаната процедура.
 Разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС” могат да получат чужденци, които са висококвалифицирани работници по смисъла на ЗТМТМ.35
Съгласно ЗТМТМ „Висококвалифицирана заетост” е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше
образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от
съответната държава. На лицата, получили разрешение за пребиваване на това основание се издава документ с обозначението „синя карта на ЕС”, което дава право на
притежателя да пребивава и да работи на територията на държава-членка на Европейския съюз, за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Процедурата се осъществява след лично подадено от чужденеца заявление с приложени копие на редовен паспорт и медицинска застраховка.36 Писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от АЗ се предоставя на дирекция „Миграция”
по служебен път. Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на
срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната и се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са
представени. При положително решение лицето заплаща такса в размер на 110 лв.
съгласно чл.10б, ал.3 от Тарифа № 4. Предвид изискванията на ЗТМТМ за определяне на трудово възнаграждение най-малко 1,5 пъти по-високо от средната работна
заплата в страната37, от лицето не се изискват допълнителни доказателства за издръжка. За разлика от всички описани до момента случаи, решението за целите на висококвалифицираната заетост може да бъде издадено за срок до 4 години.
Предвидена е възможност притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга
държава-членка на Европейския съюз да пребивава в страната за целите на висококвалифицираната трудова заетост38, но ако е пребивавал на територията на тази държава членка 18 месеца заедно с членовете на семейството си. Заявлението в този случай се подава не по-късно от един месец след влизане на чужденеца на територията
на страната. Ако срокът на валидност на синята карта, издадена в първата държава
членка, изтече по време на производството по издаване на синя карта на ЕС в
Република България, службите за административен контрол издават разрешение за
временно пребиваване на чужденеца, което му дава възможност да продължи законното си пребиваване на територията на Република България, докато се вземе решение
по заявлението му от компетентния орган.
Притежател на синя карта на ЕС може да получи статут на дългосрочно пребиваване в страната, ако е пребивавал 5 години законно и непрекъснато на територията на
държави-членки на ЕС, като притежател на синя карта на ЕС, от които последните
две години на територията на Република България. Възможността е изключение от
общото правило на чл.24г от ЗЧРБ за получаване на дългосрочно пребиваване, при
35

чл.33к ЗЧРБ
чл.47 от ППЗЧРБ
37
чл.17, ал.2.т.2 от ЗТМТМ
38
чл.33л от ЗЧРБ
36
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което чужденецът следва да отговаря на условието за непрекъснато законно пребиваване от 5 години и отсъствия от територията на Р България не повече от 10 месеца за
същия петгодишен период, като отсъствията не следва да превишават 6 последователни месеца. В разпоредбите, засягащи притежателя на Синя карта, периодите на отсъствие по време на петгодишния период от територията на държави-членки на ЕС
не го прекъсват, ако са с цел упражняване на икономическа дейност като заето или
самостоятелно заето лице заради извършването на доброволческа дейност или заради
обучение в страната му на произход и ако тези периоди са по-къси от 12 последователни месеца и общата им продължителност не надхвърля 18 месеца в рамките на
5-годишния срок. На притежателя на синя карта на ЕС, който е придобил статут на
дългосрочно пребиваващ в Република България, се издава разрешение за пребиваване
съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като в полето „забележка” се
отбелязва „бивш притежател на синя карта на ЕС”.
 Съгласно чл.33п от ЗЧРБ се издава разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с право на продължително пребиваване на чужденци,
които отговарят на условията за достъп до пазара на труда по смисъла на ЗТМТМ.
Според ЗТМТМ „Вътрешнокорпоративен трансфер” е временно преместване с цел
работа или обучение на работник – гражданин на трета държава, от предприятие със
седалище или адрес на управление извън територията на Република България, с което
гражданинът има сключен трудов договор, в поделение на предприятието или в
предприятие, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или
адрес на управление на територията на Република България”39. На чужденеца се издава разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 с обозначение „ICT –
вътрешнокорпоративния трансфер”, което дава право на притежателя да пребивава и
да работи на територията на Република България като първа държава-членка на ЕС за
тази цел. Разрешението се издава след решение на АЗ за срока на трудовия договор,
но не повече от една година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му и се предоставя по служебен път на дирекция „Миграция”. Пред звената
„Миграция” чужденецът подава заявление по образец, с приложени копие на паспорта и медицинска застраховка. Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди
изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната и се
разглежда и решава в 14-дневен срок. При положително решение лицето заплаща
държавна такса в размер на 200 лв. при разрешен срок до 6 месеца и 500 лв. при срок
до 1 година.
Притежател на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, има право на престой на територията на
Република България като втора държава членка за срок до 90 дни в рамките на всеки
период от 180 дни. За пребиваване повече от 90 дни чужденецът следва да отговаря
на условията за достъп до пазара на труда по смисъла на ЗТМТМ. В този случаи при
подаване на заявлението за пребиваване освен копие на паспорта и медицинска застраховка, лицето представя издаденото разрешение за пребиваване от първата държава членка. Решението на АЗ отново се предоставя по служебен път на дирекция
„Миграция”. Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока
за пребиваване на чужденеца на територията на страната и се разглежда и решава в
7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. При положително решение се заплаща държавна такса в посочения по-горе раз39

пар.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗТМТМ
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мер. На чужденеца се издава разрешение за мобилност при вътрешнокорпоративен
трансфер съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 , като в полето „забележка” се отбелязва „mobile ICT – мобилност при ВКТ”, за което МВР информира
компетентните органи на първата държава членка.
Не е предвидена процедура по издаване на разрешение за пребиваване на чужденци за извършване на сезонна работа за срок до 90 дни без прекъсване. В тези случаи лицата следва да притежават валидна виза за краткосрочно пребиваване за целите на сезонна работа, когато такава се изисква за да бъде допуснат чужденецът на територията на страната, и заетостта да е регистрирана от органите на Министерството
на труда и социалната политика по реда на ЗТМТМ и ППЗТМТМ40. След приключване на регламентирания срок за законен престой от 90 дни, чужденецът е задължен да
напусне страната. Не се допуска издаването на разрешение за пребиваване дори и
при предоставяне на разрешение от АЗ за достъп до пазара на труда за сезонна
заетост до 9 месеца без лицето да е изпълнило процедурата по получаване на виза
вид „Д“, което е в съответствие с Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент
на Съвета от 26.02.2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на
трети държави с цел заетост като сезонни работници.41
Законовите разпоредби, регламентиращи достъпа до пазара на труда и издаването
на разрешение за пребиваване на чужденци за целите на трудова заетост, са съобразени с общата европейска рамка, отчитаща ползите от трудовата миграция за повишаване на конкурентоспособността и икономическото развитие. В условията на значителните демографски предизвикателства пред страната и при бъдещо повишено търсене на работна ръка, гъвкавите имиграционни политики са необходимост за икономическото развитие в дългосрочен план. Наред с установяване на справедливи и
прозрачни правила за прием и престой и определяне на правата на чужденците, осъществяващи трудова заетост, особено важни са разработените механизми за контрол
и управление на миграционните процеси от гледна точка на сигурността, прилагани
от службите за административен контрол на чужденците.
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POPULATION-GENETIC AND SOCIO-ECONOMIC
ASPECTS OF MIGRATION
(ON THE EXAMPLE OF NEW SOUTHERN CENTRAL ASIA AND
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)
Dr. Boyko Georgiev-Cherkovaliev, PhD
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Annotation:
The article is dedicated to the peculiarities of migration processes, taking into account the
analogy with popular-genetic approaches in biology.
In considering the issues of migration and transfer of human masses behind socioeconomic factors, it perceives the biological essence of the human population.
The first theories on the migration of the human population were formulated in the middle
of the 19th century in England.
The subject of the analysis is the peculiarities of migration in the Republic of Kazakhstan
and the region of Central Asia since the collapse of Soviet space.
The study of migration processes in individual regions requires the accumulation and
systematization of vast and varied information that is used to solve the problems of the
economic and social development of the countries.
The comparative analysis shows that in the countries of Central Asia and the Eurasian
region migration is rather a distribution of nationalities in the newly emerging countries
and has more economic aspect.
Migration pressure on Europe and the EU has a cultural and civilization aspect, a conflict
vector and Islamic radicalization, with a high risk of terrorism. The economic goal is to use
the generous social systems of the European countries without integration into society.
Through this article, I would like to point out that the biological essence of men is cleverly
concealed by the socio-economic causes of migration and migratory waves during different
periods of human development in the 19th, 20th century and early years of the new
millennium, and can be an instrument to explain the occurrence of existing phenomena.
The main conclusion is that the historical phenomena of moving large masses of the human
population can be analyzed and explained with some biological features of the species
Homo sapiens recent L.
Key words: population, human population, demography, migration, theories and law,
Central Asia, Kazakhstan, Homo sapiens recent L.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Едно племе от азиатските степи, е изчерпило ресурса на района и е потърсило
пространства на запад, в съвременните земи на Европа и Балканския полуостров,
преминавайки река Дунав.
Така завършва една миграционна вълна в края на 7 век от новата ера…
1. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Изследователските методи помагат за осъществяване на анализи и оценки на базата на проучвания и анализи за геоикономическите системи. Терминът „метод” е от
гръцки произход и означава изследване, учение или път към познанието. В най-общ
смисъл под метод се разбира система от принципи, с помощта на които се достига до
обективно познание на действителността.
Същността на този апарат е свързан с анализа на протичащите пространствени
процеси върху дадени територии и пространства на базата на оценката на съответното биологическо развитие, икономическото развитие на обществото с цел вземане на
информирани управленски решения.
От гледна точка на териториалните системи, важно значение имат методите, чрез
които определяме тяхната характеристика и жизненост чрез следните компоненти:
 Географско положение
 Природни ресурси
 Демография (човешки ресурси)
 Икономическо развитие
 Пазарна инфраструктура
 Социална сфера
 Образование и култура
 Техническа инфраструктура
 Селищна (териториална) инфраструктура
 Състояние на околната среда
1. Метод на сравняването или компаративистика или компаративен метод от
(еngl. compare, fr. comparer, сравнявам), основан на сравнителен анализ на събитията, [1, 2]
Въз основа на сравнителния анализ, може да се определят няколко огнища на
миграция в съвременния свят:
 Евразийско – в постсъветското пространство
 Европейското – границите на ЕС с политически и военни конфликти в
Северна Африка, Ирак, Сирия, Турция, Либия, Судан, Еритрея;
 Американското – границата между Мексико и САЩ;
 Миграция към Австралия;
 Миграция от Индия към страните от Персийския залив включително и
Емиратите;
2. Ивент-анализ, събитиен анализ, от (engl. еvent, fr. évènement събитие) анализ,
позволяващ да се проанализират явленията на примера на конкретни събития;
3. Структурен анализ, позволяващ да се отделят системообразуващите фактори
на изследвания въпрос и да се обобщят получените резултати [ 2 ];
Други нови методи и подходи в геоикономиката и регионалното развитие, които
имат отношение към даденото изследване са: 4. Клъстер-анализ – съвременен метод
за изследване на териториалните системи. 5. Географски информационни системи
(ГИС или GIS). 6. SWOT-анализ, анализ на „силни-слаби страни, възможности и заплахи”. Използването на SWOT анализ помага за определяне на националните (регионалните, местните) приоритети за регионално развитие в определен период от
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време. 7. PEST анализ – т.н. политически, икономически, социален и технологичен
анализ и модел на Делфи [ 24 ]. 8. Картографски методи – чрез тях се допълват и
онагледяват състоянието на средата, проучваната територия, като с помощта на серия
от картографски материали може да се проследят измененията в територията, във
времето и пространството. Съчетаването на различни изследователски методи дава
възможност по-добре да се изяснят причините за пространствено развитие на територията и да се определят подходите, целите и задачите в кратко-, средно- и дългосрочен период за развитието на дадена страна или части от нейната територия [1, 2].
2. ТЕОРИИ ЗА МИГРАЦИЯТА
2.1. Биологични – популационно-генетични основи на миграцията. Ще въведем накратко основните понятия на популационната екология и генетика и ще направим екстраполация на основните понятия върху човешката популация. Ще анализираме как явленията в популационната биология са намерили отражение в съвременните миграционни процеси на вида Homo sapiens recentt L. Селективното преимущество на дадена популация в еволюцията зависи от преживяваното, размножаването
и конкуренцията с други организми. Популационната биология обединява двете
науки – популационната екология и популационната генетика.
В популационната биология се отделя клон на една относително нова научна
дисциплина, която използва общата теория на системите за изучаване и управление
на популациите и екосистемите. От своя страна, тя изучава абстрактните свойства на
системите, като се опитва да използва апарата на теория на групите, теория на игрите, ИТ технологии за описание динамика на популациите и тяхното разселване и
устойчивост. В последно време системната биология отделя все повече внимание на
изучаването на взаимодействията на човешката популация със средата. Една от основните концепции на системната биология е оптималното използване на екосистемите за устойчивото им управление.
Популация – Терминът е от латински произход от populus – народ, население е
въведен в началото на миналия век 1903 г. от датския биолог и генетик Вилхелм
Йохансен, за да означи нееднородна в генетическо отношение група от индивиди от
един вид за разлика от инбредните чисти линии.
В генетиката – популация е група кръстосващи се индивиди от един и същи вид,
които са изолирани пространствено от други подобни групи.
Терминът се интерпретира различно от различните научни дисциплини.
В демографията на човека популация е човешкото население в даден район или
ареал.
Миграцията е естествен биологичен процес за популации на различни животински и дори растителни видове. В модерните еволюционни теории на явлението каламитет се предава също миграционен нюанс. Известни са сезонните миграции на
птиците и едрите морски бозайници, на видове есетрови риби, на насекоми. Пренасянето на биологичните закономерности върху човешката популация обяснява такива
социално икономически и исторически въпроси като Великото преселение на народите, падането на Римската империя, дори възникването на нашата държава е пак
резултат на миграционен процес.
Едно население в конфликтните райони на Северна Африка, Ирак, Сирия,
Еритрея достигайки критична възрастова маса под въздействието на популационногенетическия натиск се отправя към ЕС и неговите социални ресурси, нарушавайки
крехкото равновесие и стабилност.
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Ето защо е необходимо познаването на популационната стратификация в биологията и миграцията на популациите и чрез аналогия да може да се пренесе върху вида
Homo sapiens recent L.
Въпреки съвременните социологични теории да твърдят, че човешката популация
е излязла от полето на естествената биологична еволюция, в миграционните и демографски аспекти на това явление има дълбок биологически смисъл.
2.2. Социо-икономически теории за миграцията. Ернст Георг Равенщайн –
принципи на миграцията
През юни 1885 г. в британското списание статистическото дружество са публикувани статии, станали отправна точка за изследване миграцията на населението.
Ернст Георг Равенщайн публикува своите знаменити закони за миграцията. Без да
твърди, че това са абсолютни закони, Равенщайн ги нарича правила или принципи,
въпреки че всъщност това са хипотези. Авторът публикува три статии по темата за
миграцията. В своето изследване Равенщайн се позовава на данни от преброяването
на населението на Великобритания, в което от 1841 г. се появява въпросът за мястото
на раждане. Ето защо такава широка група като емигранти не е представена в проучването. Описвайки движението, в което хората идват в епохата на развитие на транспорта, производството и търговията, в първото издание на “законите на миграцията”
авторът поставя задачата да маркира обема на миграциите в Обединеното кралство и
да посочи принципите, които управляват това движение. [ 6 ], В статията се отбелязват миграционните тенденции в Обединеното кралство, дават се статистически данни
за преброяването и се взема предвид миграционната мобилност на хората в Англия и
Уелс, Шотландия и Ирландия. В частност, авторът подчертава спецификата на ирландците като нация на мигрантите.
В най-новата история са възникнали държави от имигранти, дори се говори за
нов подвид на вида Homo sapiens recent L. в тях като Аржентина, Уругвай, Израел,
Венецуела където преобладаваща част от населението са имигрирали от различни
страни на Стария свят.
Ернст Георг Равенщайн въвежда собствена класификация на мигрантите:
Местният (местен) мигрант променя своето място на пребиваване в града или
административния район. Мигрантите, пътуващи на къси разстояния, съставляват основната част от мигрантите във Великобритания (едно от законите на миграцията).
Мигрантите, пътуващи на дълги разстояния, представляват само една четвърт от общия им брой. Делът на мигрантите, които мигрират към съседни окръзи в Англия (и
Уелс), Шотландия и Ирландия, е съответно 53,7%, 60,8% и 40,2%. Ravenstein отбелязва,
че по-голямата част от мигрантите, регистрирани на преброяването на място, в търсене
на работа, са променили няколко места на пребиваване по пътя от началната точка.
Временните мигранти са важен компонент от населението в миграционното
движение. Доказателство за съществуването и мащаба на временната миграция са хотели, къщи за настаняване, кораби, както и колежи и затвори [4, 5].
Той обръща внимание и на половия състав на миграционните потоци, в частност
авторът говори за жените като по склонни към вътрешна миграция, отколкото мъжете, и това се потвърждава статистически. През 1881 г. на 100 мъже мигранти от
Англия и Уелс са имали 106 жени, 108 жени от Шотландия, 103 от Ирландия, като е
взета под внимание само вътрешната миграция. Въз основа на всяко от тези емпирични наблюдения са формулиране основните закони на миграцията, които публикува в
списанието на статистическото общество първо през 1885 г. [7] и след това през 1889 г.
[8].
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Законите могат да систематизират:
1. Мигрантите се придвижват на къси разстояния.
2. Миграцията се извършва стъпка по стъпка пише Равенщайн: „Има процес на
усвояване, когато хората, засегнати от растежа на съседните градове, мигрират към
тях, а имигрантите от по-отдалечени места заемат своето място и т.н. По този начин
има процес на дисперсия разсейване, обратното на процеса на абсорбция - поглъщане.
3. Мигрантите, пътуващи на дълги разстояния се привличат от промишлените и
търговските центрове.
4. Всеки миграционен поток генерира насрещен поток.
5. Гражданите са по-малко способни да мигрират, отколкото селските жители.
6. Жените са по-склонни към миграция от мъжете (по-късно, през 1889 г.,
Ravenstein добавя, че това се отнася само за движение вътре в страната), мъжете доминират във външната миграция.
7. Повечето мигранти са възрастни. Семействата рядко напускат страната, в която
те са родени.
8. Населението на големите градове прирастът е повече миграционен, отколкото
естествен.
9. Обемът на миграцията нараства пропорционално на развитието на промишлеността, търговията и транспорта.
10. Миграцията е насочена предимно от селскостопански райони към центрове на
промишлеността и търговията.
11. Основните причини за миграцията са икономически [ 6,7,8 ].
3. МИГРАЦИОНЕН НАТИСК ВЪРХУ ЕС – ПРИЧИНИ И ПЕРСПЕКТИВИ
„Основната, решаваща причина за гигантския миграционен потенциал в Близкия
Изток и Африка е голямото разминаване между демографския бум и слабата икономика на тези страни, т.е. между тяхната демографската динамика и темповете на икономическия им растеж. В тази част на света се осъществява ускорен демографски
растеж, който значително изпреварва темпа на икономическото развитие. Тъкмо тази
диспропорция и съпровождащите я обществени предизвикателства водят до нарастващ конфликтен потенциал и до много висока политическа нестабилност в повечето
от страните в Близкия изток и Африка. Тези фактори превръщат региона в източник
на реален и потенциален миграционен натиск върху страните от ЕС [ 25 ].
„Защо демографският растеж е основен фактор за миграционния потенциал на
Близкия изток и Африка? В световен план е налице своеобразен „демографски разрив“ – вече са се оформили региони с рязко увеличаващо се младо население и региони с относително намаляваща и застаряваща популация. Демографските прогнози
на ООН сочат, че този процес е траен и ще продължи още няколко десетилетия
(World Population Prospects 2015). До 2050 г. населението на земята ще се увеличи с
30%. Това е един от най-съществените популационно-генетически фактори за миграционен натиск.“
Демографският подем на най-бедните държави ще продължи да увеличава дела
на младото население. В резултат на това в много от тези държави населението ще се
увеличи няколкократно през следващите три-четири десетилетия. Най-големият ръст
ще е налице в Африка. Към края на колониалния период в този континент са живели
около 230 млн. души. Днес африканското население възлиза на 1,2 млрд., а според
демографските прогнози на ООН в средата на ХХI век то ще се удвои и ще достигне
до 2,5 млрд. (World Population Prospects 2015). Към 2050 г. населението на поне пет
африкански държави ще премине 100-милионната граница.
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Не е ли това един каламитет с миграционен привкус? По-съществен е обаче
друг белег на този демографски бум – промените в неговата възрастова структура.
Тъй като растежът е за сметка на повишената раждаемост, населението на тези държави е и ще бъде с все по-ниска средна възраст. Преобладаването на възрастовата
група от 15 до 24 г., наричана „youth bulges” числено увеличение, засилва вероятността от конфликти и насилие.
Според проучванията на норвежкия изследовател в областта на политическата
демография Хенрик Henrik Urdal, когато подобна възрастова група е над 35% от възрастното население в дадена страна, тогава рискът от конфликти и политическо насилие – ако всички други фактори са идентични – се увеличава със 150% в сравнение в
нивото на рисковете в страни, където делът на „youth bulges” не надвишава 17%.
(Urdal 2006). Подобна теза защитават и други представители на политическата
демография (Cincotta, 2011: 77-78). В света има близо 50 държави с „youth bulges” над
35%, като голямата част от тях са разположени тъкмо в Африка и в Близкия Изток.
[25]. Появява се популация от индивиди, които се нуждаят от изхранване, образование, жилища, вода. Не достигат естествените ресурси поради прекомерно високото
потребление. Променени са психологическите нагласи. Голяма част от благата са
концентрирани в незначителен процент от популацията. Махатма Ганди подържа
мнението, чe в cвeтa имa дocтaтъчнo pecypcи зa вceĸи, нo нe и зa aлчнocттa нa вcичĸи. B тoзи ĸoнтeĸcт, мигpaциятa нa бeднoтo нaceлeниe ĸъм paзвититe cтpaни, ĸaтo чe
ли нe e пpoблeм в мoмeнтa, ами пo-cĸopo e peшeниe [22, 26, 27, 28]. Както пише политологът Иван Кръстев, „в този свързан и отворен свят, хората в Африка и Близкия
изток, като не могат да променят обществото и живота си, тези хора, не се нуждаят
от партия за да ги прекара през трудностите, а от лодка“ [И. Кръстев, 25].
4. ОСОБЕНОСТИТЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ЯВЛЕНИЯ В РЕПУБЛИКА
КАЗАХСТАН И РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ ОТ ПЕРИОДА НА РАЗПАДАНЕ НА СЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО
От древни времена територията на Централна Азия е била населена с представители на различни етнически групи. Ресурсите на района известен като Пространство
на 7-те реки преди повече от 6-7 хиляди години е имал капацитет да изхранва огромно население. По това време е станал геологически и климатичен колапс, реките пресъхнали, земята се превърнала в континентални пустини.
На по-късен етап ресурсът на това пространство не е бил в състояние да изхранва
населението и в началото на по-предното хилядолетие започва движение на големи
човешки популации – Велико преселение. Великото преселение на народите е довело до социален катаклизъм – падането на Римската империя. По-късно, активните
миграционни процеси са свързани с татаро-монголските нашествия, Царска Русия и
особено Съветския съюз, усилват интернационалния характер на региона.
4.1. Казахстан е модерна държава възникнала след разпада на бившия СССР.
След повече от 30 години независимо съществуване тя е един пространствен буфер
между двата си огромни съседа Китай и Руската федерация. В това географско пространство успешно функционира Евразийският съюз, който е едно пълноценно обединение и активен участник в световните икономически отношения.
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4.2. Отношенията на Казахстан с Руската федерация са еталон за междудържавни отношения. Постъпателно се развиват отношенията на стратегическо партньорство с Китайската Народна Република.
Програмата „Един пояс един път” придаде нов импулс в отношенията с Китай.
Продължава динамичното сътрудничество с ЕС – най-големия търговски партньор и
инвеститор в страната.
Развиват се взаимноизгодните двустранни отношения с ОНД, Турция, Иран, Емиратите, Корея и Япония [ 29 ]. Конвенцията за правния статут на Каспийско море,
приета на срещата на върха в град Актау, открива нови възможности за сътрудничество с каспийските страни. Тази конвенция по своята същност е с неограничен срок
на действие. Подписана е в гр. Актау на 12 август 2018 г. Тези посоки на развитие на
международното сътрудничество спомагат за едни контролируеми възможности на
миграционните процеси в региона и тяхното регулиране в рамките на върховенството
на закона [ 2 ].
4.3. Движение на населението. В същото време, в резултат на движениeто, започнало в средата на 20-те години на миналия век и конституционно установено в
края на 1936 г., коренното население в Централна Азия имаше възможност да се консолидира под формата на титулни нации в рамките на съответните републики от
бившия СССР.
От тази гледна точка статистиката на населението, следвайки резултатите от Всесъюзните преброявания от 1939 г. насам, може да бъде разграничено на три периода: първият – 1939-59, вторият – 1959-79 и третия – 1979-89 години. Като се имат
предвид данните, е необходимо да се отбележи, че притокът на руснаци и други националности от бившия СССР в Централна Азия е особено висок по време на Втората световна война и непосредствено след нея, когато започва разработването на целините и по-интензивно използване на природните ресурси на региона [ 14 ].
В тази връзка през разглеждания период 1939-59 г. намаляват делът на представителите на титулярната националност в почти всички републики от Централна Азия.
Това е особено очевидно в Киргизстан и Казахстан. Делът на руснаците продължи да
нараства значително в Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан през следващите 20
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години (1959-79), но в Узбекистан и Казахстан той започна да спада. Спадът на дела
на руснаците в републиките от Централна Азия се засили още през 80-те години,
дори още преди разпадането на СССР [ 15 ].
4.4. В данните на двете последни преброявания по съветско време във всички републики от Централна Азия настъпиха значителни етнически и демографски
промени. В Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан делът на руснаците спадна под
10%. Още през 1989 г. делът на казахите в Казахстан надвишава дела на руснаците.
Най-склонни към миграция са руснаци, украинци, татари, евреи, германци и други, които живееха предимно в градски райони (в Ташкент, Алма Ата, регионални и
индустриални центрове). Като правило това бяха висококвалифицирани специалисти
и техните семейства. Загубата на висококвалифициран човешки капитал както сред
представители на умствения, така и на физическия труд работници само усили проблемите на преходния период [ 5 ].
По силата на исторически преобладаващите условия (съжителство в многонационални държави в продължение на много векове и отчасти на резултатите от изкуственото разселване на националностите от 20-те и 30-те години), централноазиатци са
живели не само в титулните, но и в съседни републики.
От друга страна е известно, че местните жители на Централна Азия се характеризират с по-силна привързаност към земята си (място на раждане) и по-ниска склонност към преселване. Това обаче съвсем не означава, че всички те живеят в своите
титулни републики.
Такъв модел на заселване, при определени обстоятелства, би могъл също така да
представлява основа за доста мащабни миграционни процеси в самата Централна
Азия. Освен това, въпреки привързаността към родното място, местните жители винаги са били по-мобилни в целия регион, включително и в съветския период на
своята история. Това се обяснява с факта, че има по-близко родство, приятелства и
други връзки между хората от местните националности, както и достатъчно сходство
между културите, традициите и начина на живот.
С нарастването на националното самосъзнание във всички републики след независимостта възникнаха нови проблеми (политически, икономически, социални), присъщи на преходния период трудности, свързани с реалния живот на обикновените
хора. Решаването на националните проблеми доведе до доста мащабно движение на
населението сред представители на местните националности.
5. МИГРАЦИЯ В РЕПУБЛИКИТЕ НА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ
5.1. Сравнителен анализ
През 1995 г. във всички страни от Централна Азия миграцията се осъществява
главно в самите страни. Въпреки това, все още доста голям брой хора са пристигнали
и произхождат от страните от ОНД. Най-много, както в абсолютен, така и в относителен план, са извършени в Казахстан, чиито миграционни връзки със страните от бившия Съветски съюз надвишават тези на другите четири централноазиатски републики заедно [ 3,19, 20 ].
Общият брой на мигрантите от Централна Азия към страните от бившия СССР за
периода след неговия крах (1991-96), в Казахстан е 1 375 880, Киргизстан 381 130 и
Узбекистан 691 340 (няма данни за Таджикистан и Туркменистан).
Както се вижда от данните за периода 1991-96 г. Казахстан са напуснали повече
мигранти, отколкото от Узбекистан и Киргизстан взети заедно.
От тези републики от Централна Азия мигрантите са отпътували главно в Русия.
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5.2. Динамика на миграцията
Най-много хора, напуснали Централна Азия през 1991-96 г. са пристигнали в
Русия. Според наличните статистически данни за този период техният брой е бил над
2,5 милиона (2 553 795) души, включително от:
1.
2.
3.
4.
5.

Националност
Казахстан
Киргистан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Абсолютно число
1 269 119 души
306 594 души
289 077 души
107 298 души
581 707 души

5.3. Национален състав на мигрантите
Преобладаващият брой мигранти, пристигнали в Русия от Централна Азия, са етнически руснаци. Много са украинците, татарите и башкирците. Част от тях са германците и евреите, напуснали Централна Азия, пристигнали в Русия [ 9, 15 ].
Определен, незначителен брой мигранти са представители на местните националности, като всичките пет националности се появяват във всяка група мигранти от
всичките държави. В същото време титулната националност във всяка от републиките е представена в по-голяма степен. Така, през 1995 г., сред тези, които пристигнаха
в Русия от Централна Азия са: [ 14,16,17,18 ].
1.
2.
3.
4.
5.

Националност Пристигащи в Русия от Централноазиатските републики %
Руснаци
от 60 до 74%
Украинци
от 4,5 до 8,4 %
Татари
от 3% до 14,5%
Немци
3-4% основно от Казахстан и Киргизстан
Евреи
под 1%

Делът на лицата от местната (титулната) националност сред заминаващите от
Републиките на Централна Азия в Русия (А), и сред пристигащите в Централноазиатските държави (Б).
Националност
1.
2.
3.
4.
5.

Казахи
Киргизи
Таджики
Туркмени
Узбеки

Заминаващи за Русия
от Централноазиатските
републики А%
3,2
2,4
12,3
3,2
3,2

Пристигащи
в Централноазиатските
републики от Русия Б%
11,0
5,9
23,4
20,6
10,1

Според тези данни ясно се забелязва следната тенденция: изразен превишен дял
на местните сред пристигащите в сравнение с тези, които заминават [ 21 ].
5.4. Ще стане ли Казахстан моноетническа държава?
Балансът на външната миграция на Казахстан от 2012 г. показва само отрицателна статистика с тенденция за по-нататъшен отрицателен растеж [ 23 ]. Официалната
статистика на Република Казахстан свидетелства за нарастващия отток на населението от Казахстан. Публикуваните данни, показват следното: през 2012 г. броят на на316
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пусналите страната превишава броят на пристигащите. Отрицателното салдо на миграцията оттогава се е увеличило. През периода януари-юни 2018 г. 1, 717 млн. души
напуснаха Казахстан. В сравнение със същия период на 2017 г. цифрата е нараснала с
14%. Въпреки че настоящите цифри не достигат критичната статистика от 90-те години, вече се забелязват признаци за увеличаване на изходящия поток. Със стабилизирането на икономиката на Казахстан, темпът за напускане на страната се забави.
Минималниятт брой на напусналите Казахстан през годините на независимост е регистриран през 2013 г. – 2,438 млн. души, оттогава насам, обаче, броят на хората, напускащи страната нараства и през 2017 г. броят на емигрантите вече достига 3,773 млн.
Етническият състав на казахстанските емигранти съответства на географията на
миграцията. Така повечето от емигрантите през първата половина на 2018 година са
от руското население – 1,238 млн. души, или 72,1% от общия отток.
През годините на независимост делът на руското население в Казахстан се е съкратил почти наполовина – от 37,8% през 1989 г. до 19,8% през 2018 г. [ 11,12 ].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
1. Независимо от социалната природа на човешкото общество в масовите процеси на миграцията може да се подходи от гледната точка на популационно-генетичните изследвания.
2. Направен е сбит анализ на миграционните теории и са потърсени емпирични
прояви на биологичната популяция на Homo sapiens recent L.
3. Проанализирани са тенденциите на миграционните процеси в Казахстан и
държавите от Централна Азия.
4. Сравнителният анализ на миграционните явления в ЕС и Евразия показват
целенасочена миграция в страните от Централна Азия, основно с икономически характер към Русия и разпределение на населението. Евразийските мигранти са с висок
образователен ценз и имащи общ език, мъже, жени, деца, макар от различни етноси.
5. Мигрантите от последните вълни (2015-2017 г.) в Европейския съюз са обект
на трафик. Това са като правило са мъже на 17-35 години и чужди на европейските
ценности, носители на скрит екстремизъм и комуникационно изолирани от местното
население.
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АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ВЪТРЕШНАТА
МИГРАЦИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ
Румяна Бончева Пенева
Окръжен съд – Стара Загора

STARA ZAGORA INTERNAL REGIONAL MIGRATION –
CURRENT STATE AND TRENDS
Rumyana Boncheva Peneva
Abstract: Migration issues are particularly relevant in recent years, both for the EU as a
whole and for individual Member States, Bulgaria in particular. In an attempt to clarify
some of the main reasons for the existing migratory processes in Stara Zagora region, we
aimed at exploring the current state of migration and outlining the possible future intramigration trends in the region. The present analysis allows us to conclude that urgent
measures should be taken to overcome the unfavorable trends of the internal migration
processes in Stara Zagora region.
Keywords: Stara Zagora Region, domestic migration, migration
Проблемите, свързани с процесите на миграцията са особено актуални в последните години както за ЕС като цяло, така и за отделните страни-членки, в частност за
България. Постоянното движение на хората в днешния глобализиран свят разрушава
традиционните граници между различните култури, народи и езици и поставя пред
правителствата и държавите различни по своя характер задачи и разрешения.
В последните години предвид ясно изразените тенденции за външна миграция,
основен обект на изследвания и анализи са причините, довели до този процес. Не помалко значими, обаче, са и проблемите, свързани с вътрешната миграция. Те засягат
предимно движението на населението от малки населени места към големите областни центрове, а също така и движението на населението към столицата. Тези вътрешни миграционни процеси създават дисбаланс в демографската структура на населението и негативно влияние върху развитието на икономиката в регионите с намаляващо население.
Причините за миграционните процеси на територията на страната са различни, но
основните са свързани с желанието и нуждите за намиране на по-добра трудова реализация, т.н. трудова миграция /намиране на постоянна работа, по-високо заплащане,
по-добри условия на труд/, осигуряване на по-добро и качествено образование, здравеопазване, по-добро качество на живот, като цяло. Като причини за активната вътрешна миграция могат да се посочат и липсата на трайни и устойчиви политики на
правителствата след 1989г., както и на местната власт в съответните общини и селища за създаване на благоприятен социален и икономически климат в малките населени места, липсата на възможности за малкия и среден бизнес да припознае населението в тези региони като добра и надеждна работна ръка.
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В своето изследване „Вътрешните миграции в България и причините за тях“
Росица Микова, анализирайки причините за вътрешната миграция за периода 20012010 г., посочва като водещи фактори за миграцията следните причини: различията в
условията на живот в отделните територии на страната (осигуреност с жилища, благоустроеност, степен на развитие на обслужващата сфера – здравеопазване, търговия,
транспорт, комунално-битово обслужване и др.), в равнищата на заетост и в равнищата на доходи в отделните селища. Тези причини не са преодолени и продължават в
една или друга степен да се отразяват на вътрешните миграционни процеси в страната.
Регион Стара Загора е динамично развиващ се и по редица показатели е на водещи позиции в страната. Независимо от това, този регион също е засегнат от външни и
вътрешни миграционни процеси. В опит да изясним част от основните причини за съществуващите миграционни процеси в Старозагорска област, си поставихме за цел да
проучим актуалното състояние на миграцията и да очертаем възможните бъдещи
вътрешно-миграционни тенденции в региона на Областта.
За осъществяване на анализа сме използвали данни на НСИ за Областите София
(град), Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора за периода 2013-2017г. В проучването
обърнахме внимание на следните основни статистически показатели, влияещи върху
миграционните процеси: общ брой на население към 31.12. на съответната година,
средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) и коефициент на безработица (%).
Анализът на демографските показатели на населението в проучваните области
показва, че единствено в Област София (град) е налице устойчиво увеличаване броя
на населението, т.е. положителен механичен прираст на населението в тази област
(Табл.1 и Фиг.1) .
Таблица 1. Брой на населението по области към 31.12. на съответната година

Стара Загора
София град
Пловдив
Варна
Бургас

2013

2014

2015

2016

2017

328104
1309634
678197
474076
414485

325963
1316557
675586
473804
414184

323685
1319804
673283
472926
413884

321377
1323637
671573
472654
412684

319067
1325429
669796
472120
411579

За останалите области е налице трайна тенденция за намаляване на населението,
която е особено ясно изразена за региона на Област Стара Загора. Тези данни предполагат търсене на причините за изразените миграционни процеси и особено за процесите на вътрешна миграция.
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Фигура 1. Абсолютна стойност на миграцията по области
спрямо предходната календарна година за периода 2014-2017 г.
Заб. За изходна база е приет броя на населението в съответната област за 2013 г.
Проведеният по-задълбочен анализ на данните на НСИ за 2018 г. показва, че
очертаната тенденция за Област Стара Загора се запазва, като тя е единствената от
петте най-големи области в страната с отрицателен механичен прираст (Табл.2).
Основният дял от мигриралите от Област Стара Загора лица са се преместили в други
населени места в страната (Фиг.2). Това са 85.87% от изселените от Областта лица.
Преобладаващият дял от тях се е преместил в Област София град, следван от преместените в Област Пловдив.
Таблица 2. Механично движение на населението през 2018 г. между областите
Заселени Изселени

Механичен прираст

България общо

139369

143035

-3666

Стара Загора
София град
Пловдив
Варна
Бургас

6170
23613
13165
9780
9628

6562
18450
11118
8722
9097

-392
5163
2047
1058
531
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Фигура 2. Абсолютен брой изселени от Област Стара Загора през 2018 г.
Тези вътрешни миграционни процеси са особено интересни предвид съществуващите финансово-икономически условия в Област Стара Загора. Анализът на средногодишната работна заплата показва, че Област Стара Загора трайно заема второ
място по ниво на годишен размер на работната заплата след Област София град
(Табл.3).
Ако се има предвид, че водещ фактор за миграционните процеси е нивото на работната заплата, то е изненада фактът, че 86.10% от мигриралите са се преместили в
населени места, в които нивото на средната работна заплата е по-ниско. Следователно вътрешната миграция в Област Стара Загора не се основава единствено на икономически причини, свързани с размера на работната заплата.
Таблица 3. Средна годишна работна заплата на наетите лица
по трудово и служебно правоотношение (лв.)

България общо
Стара Загора
София град
Пловдив
Варна
Бургас

2013

2014

2015

2016

2017

9 301
9 414
12 851
7 922
8 922
8 212

9 860
10 035
13 542
8 504
9 272
8 834

10 535
10 667
14 531
9 084
10 000
9 102

11 379
11 250
15 658
9 911
10 773
9 540

12 448
12 248
17 199
10 771
11 700
10 276

В допълнение към тези факти може да се разглежда и ниското ниво на безработица, съизмеримо само с това на Област София град, което предполага, че и достъпът
до пазара на труда в Област Стара Загора е относително по-лесен, в сравнение с останалите региони (Табл.4). Това обяснява и наличието на обратна тенденция – заселва-
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не на 6 170 лица на територията на Областта през 2018г., от които 90.26 % от
различни населени места в България.
Таблица 4. Коефициент на безработица (%) на населението по области
2013

2014

2015

2016

2017

България общо

12,9

11,4

9,1

7,6

6,2

Стара Загора
София град
Пловдив
Варна
Бургас

10,6
8,2
13,4
13,7
12,7

11
6,3
13,1
8,7
11

9,7
4,3
9,6
5,7
10,3

5,9
3,8
6,7
7,1
8,9

3
2,8
4,8
7,3
8,7

Към настоящия момент причините за вътрешната миграция от и към Област
Стара Загора са комплексни. Те зависят не само от икономическите условия, равнищата на трудова заетост и нивото на доходи в отделните селища на страната, но и от
редица други фактори, като различията в условията на живот, възможностите за обучение на децата и учениците, възможностите за социално- културен и духовен живот
(кина, театри, библиотеки, музеи, и др.културни институции). Създаването на подобри и разнообразни възможности за задоволяване на културните и образователни
потребности, както и наличието на многобройни специализирани здравни заведения,
които да предоставят по-качествено здравно обслужване на населението също допринасят и се отразяват на нивото на вътрешните миграционни процеси в страната, в
частност в Област Стара Загора.
В контекста на изложеното е наложително да се обсъждат тенденциите за движението на миграционните процеси в краткосрочен и дългосрочен план. Основните рискове за изселване от Област Стара Загора са свързани със засилен миграционен поток
към столицата, предвид концентрирането на социално-икономическият, политическият и културният живот на страната в този мегаполис, за мащабите на България.
Именно поради концентрацията на всички значими за живота и развитието на индивида институции, административни органи, представителства, работещи български и
чуждестранни компании, и др. столицата става притегателен център на голяма част
от населението в млада, работоспособна възраст.
За преодоляването на тези вътрешно-миграционни процеси е необходимо своевременно идентифициране на проблемите и взимане на адекватни управленски решения, които не само да намалят миграцията на населението от Областта в други части
на страната, а и да стимулират притока на младо, работоспособно население на територията на Областта. От особено значение е и създаването на благоприятен инвестиционен климат, развитието на образователните, културни и здравни институции.
Като възможен риск за засилване на негативни миграционни процеси на територията на Областта е вероятното закриване на въгледобива в Източномаришки въглищен басейн. Това предполага адекватна предварителна оценка на риска от последствията на това събитие и предприемане на адекватни мерки за осигуряване на нови,
добре заплатени работни места.
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Представеният анализ позволява да се направи извода, че са необходими спешни
мерки за преодоляване на неблагоприятните тенденции на вътрешните миграционни
процеси в Област Стара Загора. В този смисъл следва да се привлече и използва
потенциалът на статистици, икономисти, финансисти, юристи, на научната общност
като цяло, на бизнеса, за да могат да се намерят съответните лостове и механизми за
решаване на многостранните проблеми, свързани с вътрешната миграция в региона.
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ГЛОБАЛНИЯ ПАКТ ЗА МИГРАЦИЯ НА ООН – ОПАСНОСТ
ИЛИ СПАСЕНИЕ ЗА ЕВРОПА?
гл. ас. д-р Ваня Христова Стаматова
Бургаски свободен университет

THE GLOBAL PACT FOR MIGRATION - DANGER OR
SALVATION FOR EUROPE?
Vania Hristova Stamatova, PH.D
Burgas Free University
Abstract: The report looks at the major situation in the Global Migration Pact, defining its
importance for the future measures to be taken in managing migratory processes and the
benefits for individual countries.
Key words: migration, European Union.

В сегашния силно взаимозависим свят ефективен отговор на миграцията може да
бъде намерен само от международната общност като цяло. Миграцията е глобално
явление, което изисква глобални решения, основани на принципите на солидарност и
споделена отговорност.
През последните години Европейският съюз изгради цялостна дългосрочна
стратегия за миграцията, обхващаща всички аспекти на този феномен – от спасяването на човешки живот, осигуряването на закрила на нуждаещите се, справянето с
първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване до оказването на подкрепа на насилствено разселените общности по света. В основата на тази
стратегия са партньорството и тясното сътрудничество с партньорските държави и
организации като Африканския съюз, Организацията на обединените нации и нейните агенции. Този цялостен подход следва да се насърчава в световен мащаб.
От 2016г. Европейският съюз взема активно и постоянно участие в процеса на
изготвяне на Глобалния пакт за миграция посредством координирани на равнище ЕС
изявления на делегациите на ЕС на етапа на консултациите и етапа на равносметка.
Този единен подход на ЕС доведе до проект на Глобалния пакт за миграцията, който
до голяма степен отразява достиженията на правото и политиката на ЕС, както и
целта на Европейския съюз да насърчава постигането на решения на общите проблеми на многостранна основа, в частност в рамките на Организацията на Обединените нации.
По време на междуправителствената конференция, която се проведе на 10-11
декември 2018 г. в Мароко бeше приет Глобален пакт за миграцията, както е
предвидено в Резолюция 72/244 на Общото събрание на ООН от 24 декември 2017г.
относно реда и условията за междуправителствената конференция за приемане на
Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция1. Пактът е приет със
1

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/244.
325

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

152 гласа „за”. Против гласуват пет страни – САЩ, Израел, Унгария, Чехия и
Полша.12 държави, сред които България, Австрия, Австралия, Швейцария и Италия
гласуват с „въздържал се“. Бразилия обяви, че ще се оттегли от пакта щом избраният
за президент Жаир Болсонаро встъпи в длъжност на 1 януари 2019 година. САЩ отхвърлят споразумението с аргумента, че то налага глобалното управление за сметка
на националните закони и интереси на отделните страни.
През септември 2016 г. Общото събрание на ООН прие Декларацията от Ню
Йорк за бежанците и мигрантите2, с което официално постави началото на процеса на
изготвяне на глобален пакт за миграцията. Декларацията от Ню Йорк представлява
важен етап от изготвянето на глобален отговор на миграцията и принудителното разселване. Това беше приветствано от Европейския съвет в заключенията му относно
миграцията от 20 октомври 2016 г.3
От 2016г. Съюзът взема активно и постоянно участие в процеса на изготвяне на
Глобалния пакт за миграция посредством координирани на равнище ЕС изявления на
делегациите на ЕС на етапа на консултациите и етапа на равносметка. Този единен
подход на ЕС доведе до проект на Глобалния пакт за миграцията, който до голяма
степен отразява достиженията на правото и политиката на ЕС, както и стремежа на
Съюза да насърчава намирането на решения на общите проблеми на многостранна
основа, в частност в рамките на Организацията на Обединените нации.
През последните години Съюзът изгради цялостна дългосрочна стратегия за миграцията, обхващаща всички аспекти на този феномен – от спасяването на човешки
живот, осигуряването на закрила на нуждаещите се, справянето с първопричините за
незаконната миграция и принудителното разселване до оказването на подкрепа на насилствено разселените общности по света. В основата на тази стратегия са партньорството и тясното сътрудничество с партньорските държави и организации като Африканския съюз, Организацията на обединените нации и нейните агенции. Този цялостен подход следва да се насърчава в световен мащаб.
В Европейският консенсус за развитие4, приет през 2017 г., се посочва, че ЕС и
неговите държави членки активно ще подкрепят разработването на глобалните пактове на ООН в областта на миграцията и бежанците, както се призовава в Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 2016 г.
С публикуването на нулевия проект на Глобалния пакт за миграцията на
5 февруари 2018 г. и на „нулевия проект плюс“ на 5 март 2018 г. процесът навлезе в
заключителната фаза на преговорите, която ще доведе до приемането на Глобалния
пакт за миграцията на междуправителствената конференция, която ще се проведе в
Мароко през декември 2018 г.
Глобалният пакт за миграцията беше одобрен от името на Съюза на 10 декември
2018г. по време на встъпителното пленарно заседание на междуправителствената
конференция.
Правното основание за приемането на Пакта е член 16 от Договора за Европейски
съюз (ДЕС), който предвижда, че Съветът осъществява функции по определяне на
политиките и координиране, в съответствие с условията, предвидени в Учредителни2

http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/20/european-council-conclusionsmigration/pdf.
4
Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки,
заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия (2017/
C 210/01, ОВ C 210, 30.6.2017 г., стр. 1).
3
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те договори. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен когато в Договорите е предвидено друго.
В своята политика на сътрудничество за развитие, съгласно чл.208 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Съюзът взема предвид целите на
сътрудничеството за развитие при изпълнението на своите политики, които биха могли да засегнат развиващите се страни. Тези цели са определени в общ план в последователната практика на Съда, последно по дело C-377/12, Европейска комисия/
Съвет на Европейския съюз5, по което Съдът отбелязва, че миграцията, включително
и борбата с незаконната имиграция, спада към определената от Европейския консенсус политика на развитие. Европейският консенсус за развитие гласи, че ЕС и неговите държави членки активно ще подкрепят разработването на глобалните пактове на
ООН в областта на миграцията и бежанците, както се призовава в Декларацията от
Ню Йорк за бежанците и мигрантите от 2016 г. В Програмата до 2030 г. за устойчиво
развитие се потвърждава, че миграцията е многоизмерно явление от важно значение
за устойчивото развитие на държавите на произход, транзитно преминаване и местоназначение.
Съгласно чл.79,§1 от ДФЕС Съюзът развива обща имиграционна политика,
целяща да гарантира, на всички етапи, ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в
държавите членки, както и предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на
хора и засилена борба с тези явления.
За тези цели се приемат мерки във връзка с условията за влизане и пребиваване,
както и правила за издаване от държавите членки на визи и разрешения за дългосрочно пребиваване, включително с цел събиране на семейства; определянето на правата
на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в дадена държава членка, включително условията за свобода на движение и пребиваване в другите държави членки;
незаконната имиграция и незаконното пребиваване, включително експулсирането и
репатрирането на незаконно пребиваващите лица и борбата срещу трафика на хора,
по-специално на жени и деца.
Нещо повече, съгласно чл.79,§4 от ДФЕС могат да се установяват мерки за поощряване и подкрепа на действията на държавите членки за насърчаване на интеграцията на граждани на трети страни, пребиваващи законно на тяхна територия, като се
изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на
държавите членки.
В Глобалния пакт за миграцията се определя списък от общи цели за безопасна,
организирана и законна миграция.
Следователно правните основания за приемането на Пакта от ЕС са чл.16 от ДЕС
във връзка с чл.79 и 209 от ДФЕС. Тъй като в съответствие с протоколи №21 и 22 към
ДЕС и към ДФЕС Ирландия, Обединеното кралство и Дания не участват в приемането на решението въз основа на член 16 от ДЕС и член79 от ДФЕС, са необходими два
отделни решения за одобряването на Глобалния пакт за миграцията от името на
Съюза – едното въз основа на чл.16 от ДЕС и чл.79 от ДФЕС, а другото въз основа на
чл.16 от ДЕС и чл.209 от ДФЕС.
Можем да обърнем внимание и на важния аспект, че Глобалният пакт за миграцията не поражда и няма за цел да породи каквито и да било правни задължения съгласно националното или международното право.
5

Решение на Съда от 11 юни 2014 г., дело C-377/12, Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз, ECLI:EU:C:2014:1903.
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С цел да се гарантира, че решенията на Съвета за одобряване на Глобалния пакт
за миграцията са налице на решаващия етап на вземане на политическото решение,
както и че ЕС продължава да бъде активен и да оказва влияние в процеса на неговото
одобрение с цел да се гарантира, че окончателният текст на Глобалния пакт за миграцията съответства на достиженията на правото и политиката на ЕС, по изключение се
представя предложение с цел да се даде възможност за предварително одобрение на
Глобалния пакт за миграцията от Съвета.
Въпреки всичко, държавите изпитват страх, защото, ако отворят границите си,
сред наплива от бежанци ще има и неопределен брой терористи, които са заплаха за
обществото. Според френския професор Жан-Луи Аруел, препоръките на Пакта ще
бъдат средство за натиск върху правителствените политики в сферата на имиграцията, като това ще формира основата за по-нататъшно развитие на задължителни норми.
Глобалният пакт за миграцията се основава на принципа на пълното зачитане на
националния суверенитет. Както гласи цитат от него: „Глобалният пакт за миграцията потвърждава суверенното право на държавите да определят своята национална политика в областта на миграцията и техния прерогатив да управляват миграцията в своята юрисдикция, в съответствие с международното право.“ Глобалният
пакт за миграцията не води до прехвърляне или ограничаване на национални суверенни права или компетентности. Той не е международно споразумение и следователно не поражда правни последици за националните правни системи и от него не
произтичат задължения. Глобалният пакт също така не може да променя разпределението на компетентности между Европейския съюз и неговите държави членки.
Ще бъде разработен уебсайт за легалните възможности за миграция във всяка
държава – законодателство, визови изисквания, такси, условия за започване на работа, разходи за живот и др.
Предвижда се да бъдат отворени информационни центрове, където по-чувствителните групи (деца, жени) могат да получат подкрепа и да контактуват с представител на своята държава. Новодошлите мигранти ще бъдат консултирани за правата си
и за възможностите пред тях. Ще бъдат организирани информационни курсове по
ориентация още преди заминаването. Тази информация би била полезна на трудовите
мигранти, които често попадат на недобросъвестни работодатели. ще се гарантира, че
във всеки момент всеки мигрант би могъл да получи правна помощ.
Друга цел е да се намалят хората без гражданство – вкл. чрез регистриране на
ражданията на мигранти и гарантиране, че и жените, и мъжете могат да предоставят
своето гражданствона децата си, както и да предоставят гражданство на децата, родени на територията на друга държава.
Предвижда се на всички лица, които чакат решение за придобиване на гражданство или право на пребиваване, да бъде издаван регистрационен документ от съответната община, който да служи за взаимодействие с властите и достъп до услуги.
За улеснение на трудовата миграция и намаляване на свързаните с нея проблеми
се насърчават международни и двустранни споразумения – за либерализация на визовия режим, свободно движение между някои държави, виза за няколко държави едновременно и др.
Говори се и за „климатични” мигранти – такива, приинудени да напуснат територии заради измененията в климата. Спроед пакта те трябва да бъдат подкрепяни и на
това основание могат да им бъдат предложени визи или да бъдат разработени планове за преселване.
Ще се работи за улесняването на разделени по визови причини семейства, като се
вземе предвид най-вече интересът на децата.
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Препоръчва се и разширяване на възможностите за академична мобилност – на
преподаватели, изследователи, студенти и др.
Особено внимание се обръща на трудовата миграция и намаляване на злоупотребите и трудностите, свързани с нея. Препоръчва се затягане на националната регулация срещу трудовата експлоатация – особено на децата. Друга конкретна мярка е забраната да бъдат изземани от работника разрешителните му за работа и лични документи с цел той/тя да бъде възпрепятстван да напусне.
По отношение на бежанците се предвижда разработване или надграждане на
съществуващи национални и регионални практики за приемане и пребиваване с подходяща продължителност на мигранти по състрадателни, хуманитарни или други
съображения. Това се отнася за хора, принудени да напуснат държавите си поради
природни бедствия и други несигурни ситуации. На тях могат да се предложат хуманитарни визи, частни спонсорства, достъп на децата до образователната система, временни разрешителни за работа.
Предлага се и подобряването на комуникацията на мигрантите с техните близки –
мигриращите да имат по-лесен достъп до комуникации, за да държат в течение
семействата си за местоположението и състоянието си. При евентуална смърт останките им да могат да бъдат изпратени в страната, от която са дошли, а при невъзможност за идентифициране – да бъдат третирани с уважение. Ще бъдат направени и
центрове, в които близките на изчезнали мигранти могат да следят за актуална информация за тяхното местонахождение.
Документът посочва, че задържането на мигранти трябва да се случва само в
крайни случаи, зачитайки правата им, осигурявайки им правна подкрепа и информация на разбираем за тях език, като през цялото време се зачитат правата на децата.
Пактът насърчава държавите да обмислят планове за осигуряване на здравни услуги на мигранти – вкл. като обучат персонал как да работи с по-чувствителните групи и като се осигурят преводачи.
Специален раздел в пакта е отделен на финансите. Споразумението се обявява за
„насърчаване на по-бърз, по-безопасен и по-евтин трансфер на парични преводи и насърчаване на финансовото приобщаване на мигрантите”. Целта е таксите за парични
преводи да не надвишават 3%, а до 2030 г. да бъдат елиминирани тези с такси над
5%. ООН призовава страните членки възможно най-скоро да разработят национални
планове за прилагането на пакта.
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POLITICAL AND PRACTICAL ASPECTS INTEGRATION OF
MIGRANTS AND REFUGEES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA,
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Резюме: В тази статия се разглеждат политическите и правни аспекти на интеграцията на имигранти и бежанци в Република България, като член на ЕС. Статистика, проследяване на причините и хронологията на събитията, последици и възможни адекватни политически, правни и практически решения за интеграцията на
тези лица.
Ключови думи: интеграция в ЕС; имигранти; бежанци; Национална система за
интеграция
Abstract: This article discusses the political and legal aspects of the integration of
migrants and refugees in the Republic of Bulgaria as a member of EU. Statistics, tracking
the causes and chronology of the events, consequences and possible adequate political,
legal and practical solutions for integration of these people.
Key words: integration in the EU, migrants; refugees; national system for integration

Увод
Миграцията е и ще продължи да бъде глобален феномен. Когато е добре насочвана, управлявана и регулирана, тя може да донесе ползи не само за националните трудови пазари и икономическия растеж на ЕС като цяло, но и за имигрантите и за държавите им на произход. Какво обаче се случва с хората, след като попаднат в така наречените „приемащи държави“? Имат ли те шанс да започнат смислен и пълноценен
живот или отново попадат в лабиринт на объркан свят, на общество и хора, които не
ги приемат, които ги избягват и отблъскват? Отговорът на този въпрос е свързан с
интеграцията на имигрантите и на получилите закрила в съответните местни общности и във възможността да се трудят и да живеят свободно. Поради тази причина
приемам тезата, че без интеграция в приемащите държави, не може да се говори за
1
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пълноценна социализация на имигрантите и бежанците. Още през 1920 г. д-р Фритьоф
Нансен е заявил, че най-важното за бежанците да имат паспорт, право на пребиваване и право на труд. На 20.12.2017 г. Европейската комисия и европейските социални
и икономически партньори подписват „Европейско партньорство за интеграция”, в
което установяват основните принципи и ангажименти в подкрепа на възможностите
за включване в европейския пазар на труда за бежанци и имигранти, които пребивават законно в ЕС. В тази връзка комисар Д. Аврамопулос заявява, че: „ранното участие на пазара на труда е от решаващо значение за успешната интеграция на новопристигналите, особено на бежанците. Всички участници (публични и частни) трябва
да дадат своя принос за успешното интегриране на бежанците и поради това искаме
да обединим силите си. Днес поемаме ангажимент да работим заедно със социалните
и икономическите партньори, като искаме този модел да послужи за пример не само
на европейско, но и национално равнище. Това е единственият начин миграцията да
се превърне в реална възможност за всички – както за бежанците, така и за нашите
общества“. Комисар Тейсен добавя, че според него: „най-верният път към социална
интеграция е чрез пазара на труда. Поради това той трябва да бъде най-краткият и
най-безопасният. Днес правим още една стъпка в тази посока, като обединяваме сили
със социалните и икономическите партньори, за да се справим с предизвикателствата
и да се възползваме от възможностите за интегриране на бежанците на пазара на труда. Това ще допринесе за създаването на по-приобщаващи пазари на труда и поприобщаващи общества и за постигането на по-добри и по-устойчиви резултати за
всички, в съответствие с принципите, залегнали в европейския стълб на социалните
права“. Лука Висентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите декларира, че „Европейската конфедерация на профсъюзите изразява задоволство да се присъедини към партньорството за насърчаване на интеграцията на пазара на труда за лицата, търсещи убежище, и за бежанците. Това е важно постижение,
което следва да се разглежда като продължение на ангажимента на социалните партньори и публичните органи за подобряване на възможностите за заетост на имигранти и за равното им третиране навсякъде в Европа. Надяваме се, че партньорството ще
даде тласък за ефективни действия и ще се изрази в практическа подкрепа. Необходима е също промяна в политиката на ЕС за убежището, като се премине от сигурност и граничен контрол към повече солидарност и зачитане на правата на човека.
Вероник Уйлямс, генерален секретар на Европейската асоциация на занаятчиите,
малките и средни предприятия обявява, че „миграцията в Европа е факт. Интеграцията е необходима за обществото и икономиката. Тя е споделена отговорност на множество участници и техните организации вече правят много за интеграцията на
бежанците на пазара на труда, но те се нуждаят от по-силна подкрепа. По-тясното
сътрудничество на всички равнища е правилният път напред“. Валерия Ронзити,
генерален секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи публични услуги и услуги от общ интерес, заявява, че: „Работодателите и
доставчиците на обществени услуги трябва да играят възлова роля в подкрепата на
интеграцията на имигранти и бежанци в Европа. Те действат като лица, оказващи
първа помощ, предоставяйки основни услуги, а на по-късен етап от процеса – като
работодатели. Участието в Европейското партньорство за интеграция ще помогне на
нашите членове да изпълняват тази двойна мисия благодарение на по-добрата подкрепа и признанието за нашата обща отговорност“. Рене Брандерс, председател на
Белгийската федерация на търговските камари заявява: „Историята показва, че цивилизациите, отворили своите врати за имиграция, се разрастват и процъфтяват като
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последица от нея. Ако Европа желае да извлече подобна полза, тя трябва да интегрира имигрантите в социален и икономически план. Това е не само въпрос на солидарност или морал: това е въпрос на развитие в един променящ се свят. Необходим е
координиран подход сред съответните заинтересовани страни, поради което това
партньорство ще има ценна роля“. Очертава се констатацията, че интеграцията може
да бъде ефективна само ако всички съответни участници изпълняват своята роля:
институциите на ЕС, националните и местните органи, социалните и икономическите
партньори и организациите на гражданското общество. С партньорството за интеграция се определят основните принципи за интеграцията на бежанците на пазара на
труда, а именно осигуряване на подкрепа на възможно най-ранен етап, гарантиране,
че от интеграцията се възползват както бежанците, така и икономиката и обществото
като цяло, и осигуряване на подход, който включва участието на множество заинтересовани страни. Сред ангажиментите, които са поели социалните и икономическите
партньори, е обменът на добри практики за интегрирането на бежанците на пазара на
труда, например организирането на програми за наставничество при интегрирането
им на работното място или улесняването на установяването, оценката и документирането на уменията и квалификациите. Те също така са поели ангажимент да популяризират партньорството между своите членове, както и да засилят сътрудничеството с
публичните органи на всички подходящи равнища. Европейската комисия полага
усилия да насърчава полезните взаимодействия с фондовете на ЕС, да гарантира
взаимодействия с други свързани инициативи на европейско равнище и да продължи
да работи със съответните органи на ЕС, групи, комисии и мрежи, както и социалните и икономическите партньори, за да се подкрепя интеграцията на бежанците на пазара на труда. Партньорството е подписано от Димитрис Аврамопулос, комисар по
въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, и Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, от името
на Европейската комисия. В условията на настоящия и бъдещия недостиг на умения
спрямо нуждите на пазара на труда, не ползването на потенциала на бежанците в ЕС
е значителна загуба на ресурси – както за засегнатите лица, така и за икономиката и
обществото като цяло. Докато инвестирането в обучение и пълна мобилизация на наличната работна сила трябва да продължи. Бежанците могат да допринесат ползи за
пазара на труда в ЕС и да помогнат за справяне с демографските предизвикателства.
Според проучванията бежанците се сблъскват със значителни пречки пред достъпа
до заетост и са една от най-уязвимите групи граждани на трети страни на пазара на
труда. Според различни проучвания за периода 2014 г. – 2018 г. равнището на заетост
на бежанците е с 15-20 % по-ниско от това на родените в съответната държава лица,
като особено ниски са равнищата на заетост при жените. Освен това бежанците често
са по-квалифицирани за работата, която вършат, което се дължи на това, че владеят
по-слабо езика на приемащата държава и поради липсата на официално признаване
на техните квалификации или на признаване от страна на работодателите. За да подкрепи усилията на държавите членки, на 7 юни 2016 г. Комисията приема План за
действие относно интеграцията на граждани на трети държави. Новата европейска
програма за умения, приета от Комисията на 10 юни 2016 г., започва с десет действия
за осигуряване на подходящо обучение, умения и подкрепа на хората в ЕС, включително оценки на профилите за мигрантите и бежанците, с цел повишаването на тяхната квалификация. По-специално, този акт на ЕС има за цел да помогне на националните органи, като например публичните служби по заетостта или центрове за интеграция, да съставят карти на уменията и професионалния опит на гражданите на
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трети държави и по този начин да се осигури по-бърз достъп до заетост или обучение. В някои случаи бежанците може да имат възможност в даден момент да се завърнат по домовете си, където могат да изиграят важна роля за по-нататъшното развитие или възстановяването на техните държави на произход, благодарение на уменията, придобити в ЕС. Социалните и икономическите партньори се ангажират да
улесняват интеграцията на бежанците на пазара на труда. През 2017 г. е поставено
началото на инициатива „Обединени работодатели за интеграция”. Европейският социален фонд е основният финансов инструмент за подкрепа на интегрирането на пазара на труда, включително на мигрантите. Чрез фонда „Убежище, миграция и интеграция” може да се предоставя финансиране за подготвителни мерки за достъп до пазара на труда. В края на 2017 г. е отправена покана за представяне на предложения за
подкрепа на инициативи на работодатели и социални и икономически партньори с
цел насърчаване на интеграцията на пазара на труда на бежанците и мигрантите. В
същото време в Западна Европа – Белгия, Франция, ФРГ, Холандия, Швеция и други
държави вече трето поколение имигранти и бежанци живеят в техни обособени
общности и не приемат традициите, културата и начина на живот на гражданите на
приемащите държави. Нещо повече, опитват се и налагат своя начин на живот – религия, стереотипи, културни нагласи, навици и традиции. Някои от тях, като групата
на сомалийците в Швеция, с малки изключения разбира се, тъй като не може да се
абсолютизира, не работят и живеят на социални помощи. Трябва ли да отстъпят от
общоприетите правила и норми на поведение гражданите на държавите, които са предоставили закрила и длъжни ли са получилите закрила да се съобразяват с правилата
на местните общности? Къде е мярата? Много сложен въпрос. Може би в основата са
публичния интерес и правила. Ако новопристигналите не нарушават законите на
приемащата държава, правилата свързани с обществения ред и националната сигурност, с добрите нрави и традиции, те са свободни да проявяват своите обичаи и нрави. Какво се случва обаче, когато настъпи конфликт – не желание и отказ от образование, от работа, липса на интегриране, кражби, изнасилвания, грабежи, терористични актове, заплахи за унищожаване на християнството и за появата на нов халифат,
наречен Европа? Без интеграция на получилите закрила и другите законно пребиваващи чужденци и взаимно разбиране и отстъпки с местните общности е невъзможно.
Аналогична е ситуацията и в Република България. Интеграцията в българското
общество е единственото трайно решение за получилите международна закрила. То е
израз на ангажименти на Република България по отношение на нейното участие в
Общата система на ЕС за убежище и свързаните с това предизвикателства за българското общество, за социалната системи и трудовия пазар. Наложително е прилагане
на програми и мерки, свързани с решаване на проблемите с адаптацията и интеграцията на имигрантите и на лицата, получили статут на бежанец и хуманитарен
статут.
Понятие и необходимост от интеграция на имигранти и бежанци в Република
България
Процесът на интеграция е сложен и продължителен, включва различни взаимосвързани политически, правни, икономически, социални и културни измерения, като
всички те са важни за постигане на успешна социална реализация и пълноценен живот на получилите закрила. Интеграцията е двупосочен процес, включващ взаимно
приспособяване и участие както от страна на получилите международна закрила,
така и от страна на приемащото общество. Интеграционните мерки са в компетен333
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циите на държавите членки на ЕС и се съобразяват с техните исторически традиции,
законодателство, правоприлагане и конкретни потребности. Тези мерки трябва да се
осъществяват в съответствие с достиженията на правото на ЕС (чл. 79, ал. 4 от
Договора за функционирането на ЕС. Приемаме и подкрепяме тезата, че „добре
управляваната миграция, както и ефективните и балансирани политики за интеграция
допринасят за постигането на целите на стратегията на ЕС за растеж Европа 2020".
Интеграцията е динамичен, двустранен процес на взаимно приспособяване между
имигрантите и жители на държавите-членки на ЕС. Този процес изисква съвместни
усилия и е от значение за реализирането на позитивния потенциал на миграцията.
Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС,
приети през ноември 2004 г., представляват рамка за сътрудничество в политиката в
областта на интеграцията в ЕС, позовавайки се на която държавите членки могат да
преценяват своите собствени усилия. Съществуват множество правни актове и документи, финансови инструменти на ЕС, Европейския форум за интеграция, Европейския уебсайт за интеграция, наръчници, показатели и модули, покриващи различни
аспекти на интеграцията. Държавите членки са разработили значителен брой добри
практики за интеграция. Въпреки това потенциалът на тези принципи не е напълно
оползотворен и са факт редица неблагополучия. Търси се по-балансиран подход в
защитата на европейските ценности, в борбата с предразсъдъците и в уважението към
многообразието с цел насърчаване на толерантността и не дискриминация в европейските общества. Доброволното сътрудничество между приемащите държави и страните на произход на етап преди заминаването може да улесни приемането и интеграцията на национално, регионално и местно ниво. Държавите членки биха могли да
работят заедно със страните на произход, за да информират гражданите им относно
рисковете от незаконната миграция и възможностите за законна миграция и за да се
улесни изучаването на чужди езици, професионално обучение и професионална квалификация и преквалификация. Всяка държава-членка носи своята отговорност при
овладяване на кризи, но в същото време е необходимо да бъде прилагана единната
европейска политика за сътрудничество, която да бъде реално изградена на принципите на истинска солидарност и споделяне на отговорностите. Прилаганите към момента мерки в израз на солидарността не са пропорционални на днешните предизвикателства. Солидарността и справедливото разпределение на отговорността между
държавите членки следва да се проявяват във всички политики – управление на границите, убежище и миграция, така, както е посочено в чл. 80 от ДФЕС. Необходим е
нов механизъм за справедливо разпределяне на отговорностите при отчитане на обективните критерии за равномерно разпределение на натоварването при прием на бежанци според различни индикатори като брой население, етнокултурен състав, брутен вътрешен продукт, средни годишни доходи, жизнен стандарт, географско положение, процент на безработица в дадена държава членка, доходи при пенсиониране и
други.
Според данни от сайтовете на МВР и НСИ броят на дългосрочно и постоянно
пребиваващите чужденци за 2017 г. е 31 587. Броят на издадените разрешения наречени тип „Синя карта“ през годините до 2017 общо е 242. Общо през 2017 г. са издадени 307 разрешения за пребиваване за различен период от време (между 3-6 месеца,
до 12 месеца, над 12 месеца) на граждани от така наречените „трети страни“. За 2017 г.
на 46 лица е предоставен „статут на лице без гражданство“ в Република България. За
периода 01.01.1993 г. – 01.02.2019 г. са подадени 85 759 молби за закрила в
Република България. Предоставен е статут на бежанец на 13 519 лица и хуманитарен
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статут на 11 720 лица, тоест приблизително всеки четвърти е получил закрила. Изпълняваните до 2013 г. от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) тригодишни
Национални програми за интеграция на бежанците в Република България се основават на не голям брой търсещи и получили закрила в България. През тези периоди в
Интеграционния център гр. София са са включвани около 50-60 лица средногодишно.
Новата реалност изисква нови подходи, решения и практики. Разработена е Национална стратегия за интеграция на чужденци, получили международна закрила, с конкретни политики и осигуряване от централните и местни власти за периода 2014-2020 г.
Процесът на интеграция не може да се осъществи без ефективно партньорство между
изпълнителната власт, органите за местно самоуправление, структурите на гражданското общество и частния сектор. България не би могла да се справи с предизвикателствата без подкрепата на Европейския съюз (ЕС) и международните организации.
Трябва да се намерят механизми за по-справедливо разпределение на натоварването
и разпределянето на отговорността за имигранти и бежанци между общините. Същевременно е необходим междукултурен диалог и отваряне на вратите към различните,
от страна на приемащото общество. Националната стратегия за интеграция на лицата,
получили международна закрила в Република България (2014-2020 г.), включва основните принципи, заложени в международно, европейското и национално законодателство, а именно: актове на ООН за статута на мигрантите и бежанците, актове на
Съвета на Европа, Хартата за основните права на ЕС, регламентите и директивите,
имащи отношение към Общата система на ЕС за убежището, Насоките и препоръките на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Конституцията на Република България, Закона за убежището и бежанците. Стратегията описва
какви трябва да бъдат действията на държавните институции, органите за местно самоуправление и неправителствените организации за създаване на икономически,
социални, политически и културни предпоставки за успешна интеграция. Използван
е опит и добрите практики на други държави членки на ЕС (Франция, Австрия,
Унгария, Дания, Швеция, Чехия и др.), както и препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и на Международния център за развитие на
миграционната политика. Чрез изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците в Преходни и заключителни разпоредби са включени промени в законодателството в отделните направления на интеграцията, като образование, здравеопазване, социално подпомагане, закрила на детето.
Политики и практики на Република България в областта на интеграцията на
имигранти и бежанци
Политиката на България в областта на интеграцията към момента се основава на
националните ценности и интереси, както и на принципите на ООН, на Съвета на
Европа, на ЕС за управление на миграционните процеси – спазване на законите и защита на правата на човека, координация и партньорство, прозрачност, анализ, равни
възможности и др. Политиките и практиките по интеграцията са част от политиката
на държавата в областта на миграцията. Република България обикновено не е желана,
като цел за имиграция и броят на имигрантите в страната е по-малък от 1% от общото население. Провежда се миграционна политика, насочена към привличане на висококвалифицирани имигранти и подобряване и улесняване на интеграцията им.
Наблюдава се тенденция на постепенно, но трайно превръщане на Република България
на държава която привлича имигранти. Все повече чужденци избират да учат, да се
квалифицират, да работят, да почиват и да ползват минералните води и здраве335
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опазването на Република България. Това налага по-добро управление на имиграционните процеси, като това включва и превръщането на интеграцията в същностен елемент на миграционната политика. Националното законодателство на Република
България е приело и прилага съответните актове на ООН, Съвета на Европа и ЕС в
областта на миграцията, интеграцията и убежището. Цели се ефективно управление
на миграционните процеси във всичките им фази, справедливо отношение към гражданите на трети държави, извън ЕС, които пребивават законно в държавите членки на
ЕС, както и за предотвратяване и противодействие на незаконната миграция и трафика на хора. Основните правни актове в тази област са Закона за чужденците в
Република България, Закона за българските лични документи, Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, Закона за българското гражданство, Закон за борба с трафика на хора, Закон за убежището и бежанците, Закон за насърчаване на заетостта,
Закона за гражданската регистрация и други. Общият брой на чужденците, които законно пребивават на територията на Република България, трайно се увеличава през
последните десет години, което е естествен резултат от икономическото развитие и
пълноценната интеграция в ЕС. Характерът на имиграционната ситуация в Република
България се променя в резултат на демографските процеси, разширяването на ЕС на
изток, както и на глобализацията на съвременния свят. Периодичните икономически
и политически кризи също оказват влияние върху имиграционната ситуация. Република България не прави изключение от общите тенденции за увеличаване на мобилността на населението. В резултат на значителната емиграция през последните десетилетия и влошаващата се демографска ситуация в определени отрасли се наблюдава
траен недостиг на квалифицирана работна сила. Това прави имигрантите с квалификация, отговаряща на потребностите на секторите на българската икономика, в които
има недостиг на работна ръка, много важна целева група на политиката в областта на
интеграцията. За целта е необходимо привличане на имигранти със съответно образование и квалификационен профил. Интеграцията на гражданите от трети държави, получили международна закрила в България, е приоритет по причини от
хуманен, социален, икономически и друг характер, както и от гледна точка гарантиране на обществения ред, националната сигурност и сигурността на ЕС. В преамбюла
на Конституцията са посочени общочовешките ценности, около които се обединява
българското общество: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. България осъществи своя преход към демокрация като заложи на етническия
мир и единството на българската нация – общност от равноправни граждани, които
имат различен етнокултурен и религиозен произход. Засиленият миграционен натиск
завари неподготвени институциите и обществото и бяха отчетени прояви на ксенофобия и нетолерантност към бежанците. В тази връзка политици, общественици, граждани се разграничиха от проявите на ненавист и нетърпимост към различния, ксенофобията и псевдо национализъм и патриотизъм. Израз на културата и на нравствеността на една нация е толерантността, солидарността към хората в беда, към бежанците, потърсили закрила. Защитата на правата на човека е част от универсалните и
европейски ценности, които Република България споделя. От икономическа гледна
точка България трябва да използва потенциала на имигрантите и бежанците за целите на икономическия растеж и за потребностите на пазара на труда. Отливът на специалисти в сферата на медицината може да бъде запълнен с привличането и даването
на право да упражняват професията си на медицински специалисти. Същото важи и
за занаятите и други дефицитни и редки професии на пазара на труда. Включването
на тези лица в трудови дейности ще позволи избягване на нежелано натоварване на
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социалната система. Необходимо е интегрираните лица да бъдат разпределени на територията на цялата страна и да съдействат за нейното развитие и за преодоляване на
демографските тенденции и изолация на отделни общини. От гледна точка на
социалната и културната интеграция България полага усилия за привличане на бежанците, завършили образование и вече интегрирали се в България, в процеса на
адаптация и интеграция на своите сънародници, т.е. да играят ролята на посредници,
познавайки езика, културата и притежавайки съответния образователен ценз. Интеграцията като двупосочен процес включва взаимното приспособяване и участие както
от страна на получилите закрила, така и от страна на приемащото общество. Това е
процес, в който имигрантите и бежанците се ангажират да спазват законите на страната, дала им закрила, и приемат ценностите й, като в същото време се отчитат
националните им етнически и културни специфики. Интеграцията на лицата, получили закрила, към ценностите в българското общество ще бъде гаранция срещу проникването на терористични и екстремистки идеи. Интеграцията, на лицата, получили
международна закрила се осъществява чрез конкретни мерки и услуги в приоритетни
области, като: достъп до образование и обучение по български език, заетост,
признаване на квалификации, здравни грижи, социално подпомагане, жилищно
настаняване, интеграция в социалния, културен и граждански живот на обществото.
Мерките, които се предприемат трябва да осигуряват пълноправна възможност за
достоен живот и реализация на лицата, получили закрила, като пълноправни европейски граждани, с всички произтичащи от това ползи. Предвидени са мерки и по отношение на нарасналия брой на „не придружени малолетни и непълнолетни лица“,
търсещи закрила. Предлагат се професионална помощ, индивидуална работа и специализирани интеркултурни обучения на работещите с тях. С цел създаване на благоприятна среда, спазване правата на детето и ограничаване на контакта с рискови
групи, непридружените деца се настаняват отделно, получавайки специализирана
грижа. Необходими условия и фактори за създаване на благоприятна интеграционна
среда за получилите закрила са изграждането на мрежа за сътрудничество и взаимодействие между максимално широк кръг заинтересовани участници от държавните
институции, представителите на органите на местното самоуправление и неправителствения сектор в процеса на адаптацията и социалното включване на получилите
международна закрила и равнопоставено участие в процеса на представители на
бежанските общности с цел преодоляване на културните различия. Успешната интеграция в приемащите общества е от изключително значение за цялостното управление
на миграционните процеси. В същото време държавите членки следва да положат
усилия, за да избегнат превръщането на тази политика на ЕС в притегателен фактор
за лица, които не отговарят на критериите за законна миграция и за международна
закрила.
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ПРАВО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
проф. д.н. Мариела Деливерска

RIGHT TO ACCESS TO MEDICAL AID OF REFUGEES
AND MIGRANTS
Prof. Mariela Deliverska, LL.M, PhD, DSc.
Резюме: Здравето на човек може да бъде засегнато от редица естествени и предизвикани от човека заплахи, сред които епидемии, новопоявяващи се заразни болести и състояния на човешкото здраве, свързани с масовата миграция на големи групи
от хора.
Осигуряването на здравеопазване е едно от основните предизвикателства пред
Европейския съюз във връзка със засиления миграционен процес, съществуващ в сегашния период. Здравето е основен елемент за благополучието на мигрантите и
грижата за него е принос към обществото като цяло.
Условията, свързани с процеса на миграция и установяването в приемащата държава, особено в условията на неблагоприятни обстоятелства, могат да доведат до
увеличаване на уязвимостта и влошаване на здравословното състояние на мигрантите.
Европейските мрежи за сътрудничество подпомагат споделянето на информация и
експертни познания и разпространението на най-добри практики, създавайки системи и възможности за осигуряване на координирано и ефективно засичане и реагиране на заплахи за здравето.
Правният статут е един от най-важните фактори, определящи достъпа на мигрантите до здравни услуги. Всеки бежанец и мигрант трябва да има пълен и непрекъснат достъп до медицински услуги и при необходимост да има достъп до висококачествено здравеопазване..
Ключови думи: здравеопазване, медицинска помощ, бежанци, мигранти, обществено
здраве
Abstract: Person's health could be affected by a number of natural and human involved
threats, including epidemics, emerging communicable diseases and human health
conditions associated with mass migration of large groups of people.
Providing healthcare is one of the major challenges faced by the European Union in
connection with the intensive migration process existing nowadays. Health is an essential
element for the well-being of migrants and caring for them is a contribution to society as a
whole.
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Conditions linked to migration process and establishment in the host country, especially in
adverse circumstances, may lead to increase of vulnerability and worsening of the health
status of migrants.
The European cooperation networks support the sharing of information and expertise as
well as dissemination of best practices by creating systems for the insurance of coordinated
and effective detection and response to health threats.
Legal status is one of the most important factors determining the access of migrants to
health care. Every refugee and migrant must have full and permanent access to medical
services and access to high-quality of healthcare.
Key words: healthcare, medical aid, refugees, migrants, public
Бежанците идват от области, засегнати от война, конфликт или икономическа
криза, и се подлагат на дълги и изтощителни пътувания, увеличаващи рисковете за
заболявания, които включват заразни болести (по-специално морбили), хранителни
инфекции и болести, породени от липса на чиста вода. [1]
Член 168 от Договора от Лисабон от 2007 г. осигурява на ЕС нови правомощия за
разглеждане на подготвеността за реакции спрямо сериозни трансгранични заплахи
за здравето и за повишаване на възможностите за координиране на действия за справяне с текущи извънредни ситуации по отношение на здравето и с бъдещи рискове.
Здравето на човек може да бъде засегнато от редица естествени и предизвикани
от човека заплахи, сред които епидемии, новопоявяващи се заразни болести и състояния на човешкото здраве, свързани с масовата миграция на големи групи от хора.
Важно е да се отбележи, че тези заплахи за здравето не спазват държавните граници и слабата реакция в една държава би могла да изостри ситуацията в територията
на нейните съседи. Поради това ефективната превенция и реакция трябва да бъдат в
общоевропейски план и да са координирани. Системите за наблюдение и мониторинг
могат да осигурят ранно предупреждение за надвисващи заплахи за здравето и да
позволят да се предприемат стъпки за тяхното предотвратяване, преди те да окажат
значително въздействие. Всъщност подготвеността играе основна роля във връзка
със здравната сигурност в Европа.
През 2013 г. ЕС прие законодателство относно трансграничните заплахи за здравето (Решение №1082/2013/EС) с цел повишаване на подготвеността в целия ЕС и
увеличаване на възможностите за координиране на реакциите при извънредни ситуации, свързани със здравето. Решението има четири основни цели:
 да подобри планирането във връзка с подготвеността;
 да подобри оценката на риска и управлението на трансгранични заплахи за
здравето;
 да улесни съвместното предоставяне на медицински контрамерки;
 да подобри координацията на реакциите на равнище ЕС, като осигури стабилен правен мандат за Комитета за здравна сигурност.
Повишаването на здравната сигурност на гражданите беше основна цел на втората здравна програма на ЕС (2008-2013 г.), а третата здравна програма, стартирана
през 2014 г., има за главна цел да „защити гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето“. Действията на програмата допринасят и за трите ключови области на здравната сигурност – превенция, подготвеност и реакция.
Европейските мрежи за сътрудничество подпомагат споделянето на информация
и експертни познания и разпространението на най-добри практики, създавайки систе342
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ми и възможности за осигуряване на координирано и ефективно засичане и реагиране
на заплахи за здравето. Европа полага усилия по-успешно да управлява притока на
бежанци и мигранти. Според някои държави-членки на ЕС, от гледна точка на
общественото здраве не съществува аргумент срещу бежанския поток.
Бежанците и мигрантите не представляват заплаха за здравето на гражданите на
приемащите държави. Най-честите здравни проблеми на мигрантите са наранявания,
изгаряния, кашлица, простуда, както и незаразни болести като хипотермия, сърдечносъдови заболявания, диабет, високо кръвно налягане, психично и физическо изтощение, риск от удавяне. Жените са изправени пред още по-сериозни изпитания, свързани с усложнения при бременност и раждане, със сексуалното и репродуктивното
здраве, с преживяното насилие. Незаразните болести се отразяват по-тежко на хората, които са напуснали домовете си, заради прекъсването на лечението, а това има
критично значение при хронични състояния.
Инфекциозни заболявания като туберкулоза, ХИВ/СПИН, хепатит, морбили и рубеола са се разпространявали сред населението на европейския континент много преди да започнат да пристигат бежанци и мигранти. Приемащите страни се сблъскват с
предизвикателството да осигурят капацитет за бързо и навременно настаняване на големи групи хора. Независимо, че тази задача е извън сферата за здравеопазването и
се осъществява от институциите за гражданска защита, предоставяне на подслон и
социални дейности, тя засяга здравето и благосъстоянието на бежанците и мигрантите, както и необходимостта им от здравни и социални грижи.
Институциите на държавите в Европа изразяват загриженост от риска от ваксинопредотвратими заболявания, разпространявани от бежанците и мигрантите. На практика заразяване с ваксинопредотвратимо заболяване е също толкова вероятно да настъпи след посещение на всеки човек в ендемична страна, колкото и след пристигане
на бежанец или мигрант от същата страна. От друга страна, все още не е решен проблемът с неимунизираните групи в европейските страни. В някои от тях ваксиналното
покритие срещу полиомиелит например е измежду най-ниските в света.[2]
Право на достъп до медицински услуги
Въпросите за осигуряване на достъп до медицинска помощ на чужденците, търсещи или получили закрила, имат съществено значение за опазване на тяхното здраве
и пълноценен живот в приемащата страна. Българското законодателство в тази област изисква редовно внасяне на здравни осигуровки, за да могат лицата да имат непрекъснати здравноосигурителни права. Здравноосигурителните права и задължения
на чужденците със статут на бежанец и хуманитарен статут са неразривно свързани с
тяхното здравно осигуряване по време на производството за предоставянето им на
статут на бежанец.
Дейността по медицинското обслужване и здравното осигуряване на чужденците,
търсещи закрила, са регламентирани в Закона за убежището и бежанците – чл. 29, ал. 1,
т. 4, и в Закона за здравното осигуряване – чл. 33, т. 4; чл. 34, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2;
чл. 35; чл. 37, ал. 1-4; чл. 40, ал. 2, т. 6.
Медицинските изследвания имат за цел както запазване на здравето и живота на
чужденците, търсещи закрила, така и гарантиране и опазване на общественото здраве. В регистрационно-приемателните центрове са разкрити медицински кабинети с
обособени изолатори за контактно болни и чужденци, търсещи закрила в тежко състояние, нуждаещи се от ежедневни медицински грижи и наблюдение. При необходимост се осигуряват лекарствени средства за лечение на спешни случаи.
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Държавната агенция за бежанците със средства от републиканския бюджет внася
ежемесечни задължителни здравни осигуровки за чужденците, търсещи закрила от
датата на разкриване на производството за предоставяне на статут. За тази цел съвместно с Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна
каса е разработен и внедрен програмен продукт с данни за здравноосигурените чужденци, търсещи закрила.
След получаване на временно удостоверение на бежанец чужденците, търсещи
закрила, се насочват за избор на личен лекар и стоматолог.
Съгласно Закона за убежището и бежанците и Закона за здравното осигуряване
по време на производството за предоставяне на статут на бежанец, чужденците, търсещи закрила, имат равни права и достъп до медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване по реда и в размера, определен за българските граждани.
Съществува договореност между Държавната агенция за бежанците и Инфекциозната болница за диагностика и лечение на чужденци, търсещи закрила, чието състояние изисква специфична медицинска помощ.
Държавната агенция за бежанците предоставя услугата социален асистент при
съпровождане до болнични заведения. Голяма помощ в тази насока оказват и членовете на Съвета на жените бежанки. В редки случаи, когато се налага допълнително
заплащане за медицинско обслужване извън основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Държавната агенция за бежанците търси помощта на различни спонсори.
Политика по отношение на здравето на мигрантите
Осигуряването на здравеопазване е едно от основните предизвикателства пред
Европейския съюз във връзка със засиления миграционен процес, съществуващ в сегашния период. Здравето е основен елемент за благополучието на мигрантите и грижата за него е принос към обществото като цяло.
Условията, свързани с процеса на миграция и установяването в приемащата държава, особено в условията на неблагоприятни обстоятелства, могат да доведат до увеличаване на уязвимостта и влошаване на здравословното състояние на мигрантите.[3]
Мигрантите са изложени на риск да не получат същото ниво на здравеопазване
на превантивни, диагностични и лечебни услуги, които приемните общности получават в резултат на комбинация от фактори, включително правни, трудов статус, социална изолация, език и културни бариери и липса на знания на местните институции. Понастоящем системите на здравеопазването често не могат да отговорят достатъчно адекватно и бързо на специфичните нужди на тези групи.
Европейските страни са изправени пред ситуация, в която:
 приемат постоянно мигриращи потоци от хора;
 здравните услуги и практики са до голяма степен недостъпни или неизползвани от мигриращите популации и често са неподходящи за нуждите им;
 съществува по-висока уязвимост на мигрантите и членовете на техните семейства, във връзка с влошаване на здравословното им състояние поради негативни социално-икономически фактори.
 От друга страна, защитата на здравето на мигрантите и достъпът им до висококачествени здравни грижи се признават като:
 човешки права и основни права според ценностите на ЕС;
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 жизненозначими за интеграцията на мигрантите и фактори от решаващо значение за намаляване на бедността и съществено значими за социалното сближаване, доброто обществено здраве и благосъстоянието на всички.
Нормативна уредба в областта на общественото здраве и здравното осигуряване на мигрантите
Влошаването на здравето на мигрантите и пречките за тяхната интеграция,
общественото здраве и здравеопазването в ЕС стават все по-важни, тъй като в държавите членки на ЕС се увеличава броят на гражданите, родени извън територията на
Съюза. Здравето на мигрантите се определя от експертите и от заинтересованите
страни като съществен проблем, заемащ важно място в здравните програми и стратегии на всички държави – членки на ЕС. [4]
В областта на здравеопазването съществуват ограничен брой правни източници
поради обстоятелството, че това е една от новите сфери на компетентност на Съюза.
Договорът за създаване на Европейската общност предвижда, че трябва да бъде осигурено високо ниво на защита на човешкото здраве, като се действа в съответствие с
принципа на субсидиарност, което може да допълни националните политики, например във връзка с трансграничните заплахи за здравето, мобилността на пациентите и
намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването.
Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната държава. Определянето на
компетентната държава за социалното и здравното осигуряване на гражданите се
извършва съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) 1408/71 за координация на системите за социална сигурност в Европа. [5]
Основно правило за определяне на компетентната държава е, че това е държавата
по основната трудова заетост – като наети или самостоятелно заети лица. В тази категория влизат всички граждани, активно население (които извършват), или пенсионери (които са извършвали) някаква трудова дейност на територията на някоя от
държавите от Обединена Европа. Към същата категория се причисляват и лицата в
нетрудоспособна възраст (непълнолетни, ученици, редовни студенти и редовни докторанти) и безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца). Следователно всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване
само в една (компетентната) държава.
Ако правата на здравно осигуряване са непрекъснати в компетентната държава,
гражданите имат право при необходимост да ползват медицинска помощ от пакета на
публичното здравеопазване от държавата по престоя или пребиваването им. Медицинска помощ в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария за сметка на
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена само от лечебни заведения или лекари, работещи с договор към обществената система на здравеопазване в съответната държава.
Здравно осигуряване и медицинско обслужване на имигранти, получили
закрила в Република България
Чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имат равни
права и задължения с българските граждани в областта на здравното осигуряване и
достъпа до медицинска помощ.
Основен принцип на системата на здравеопазване в Република България е гарантиране на достъп до спешна медицинска помощ на всички пребиваващи на терито345
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рията на страната, независимо от техния пол, гражданство, религия, здравноосигурителен статус и др. [6]
Държавната агенция за бежанците прекратява заплащането на ежемесечните
здравноосигурителни вноски от датата на връчване на решението за статут. След това
чужденците, получили закрила, са задължени да заплащат здравноосигурителните си
вноски по ред, регламентиран в Закона за здравното осигуряване.
Здравноосигурените чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен
статут, имат право да получат медицинска помощ в обхвата на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна
каса.
Основният пакет стоматологична дейност включва различни по обем дейности,
част от които се покриват от НЗОК, а за други пациентът е длъжен да плати.
Здравноосигурените лица, включително и чужденците, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, заплащат за всяко посещение при лекар или стоматолог
потребителска такса.
Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени средства за домашно лечение на заболявания, определени със специална наредба на министъра на здравеопазването.
Бежанско-мигрантската служба при Българския червен кръст (БЧК) подпомага
чужденците, получили закрила, като им предоставя помощ за покриване на медицинските осигуровки през първите месеци след предоставяне на статута. Като допълнително медицинско обслужване Бежанско-мигрантската служба при БЧК осигурява
амбулаторно и болнично лечение, с изключение на раждания и педиатрична помощ.
Осигуряват се обучения по семейно планиране и предпазване от болести, предавани
по полов път; консултации; неотложна стоматологична помощ; психиатрична помощ
и психотерапевтична работа в групи, както и други дейности в сферата на общественото здраве.
Проблеми при здравното осигуряване и медицинско обслужване на
мигранти получили статут на бежанец или хуманитеран статут в България
Нормативната уредба на въпросите, свързани със здравното осигуряване и медицинското обслужване на имигрантите, търсещи или получили закрила в Република
България, е детайлно разработена и съобразена с европейската и световната практика
в тази област.
В резултат от сътрудничеството и координацията на Държавната агенция за
бежанците, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците са извършени редица законодателни промени с цел да се гарантират достъпът и правата на
здравно обслужване на имигрантите, търсещи или получили закрила.
В практиката възникват някои проблеми, свързани с медицинското обслужване и
специфичните нужди на тази група лица, които се изразяват в следното:
 значителна част от имигрантите, търсещи или получили закрила, са с влошено здравословно състояние в резултат от недобро хранене, незадоволително
състояние на медицинското обслужване в страните им на произход, трудни
условия на прехода до България, хронични заболявания, стрес и др.;
 търсещите закрила произхождат от страни с характерни за съответната държава или регион заболявания, които изискват задължително диагностициране
и лекуване;
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 част от имигрантите, търсещи или получили закрила, са били подложени на
преследване и изтезания в страните си на произход, в резултат от което са във
влошено физическо и психично здраве;
 съществуват междукултурни и религиозни различия по отношение на медицинското обслужване на имигрантите, търсещи или получили закрила. Това в
голяма степен се отнася за жените мюсюлманки, които трудно споделят
своите здравословни проблеми и предпочитат медицинските грижи да бъдат
поети от жена лекар или медицинска сестра;
 основен проблем при медицинските прегледи, диагностиката и лечението е
езиковата бариера между медицинските специалисти и имигрантите, търсещи
или получили закрила;
 имигрантите, търсещи или получили закрила, не познават добре здравноосигурителните си права и задължения, поради което не могат в пълна степен да
се възползват от основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса;
 голяма част от медицинските специалисти – лекари, стоматолози, медицински
сестри не познават добре правата на бежанците в България, по-конкретно
равните им с българските граждани права на медицинско обслужване.
Заключение
Безпрецедентният наплив на бежанците, търсещите убежище лица и мигрантите
в държавите от европейския регион според Световната здравна организация (СЗО)
поставя предизвикателства пред общественото здраве, които трябва да бъдат преодоляни своевременно и ефективно. Ефективният отговор изисква да се укрепят националните и регионалните здравни системи с цел да се гарантира, че всички бежанци и
мигранти имат лесен достъп до необходимите здравни услуги. При справянето с това
предизвикателство трябва да бъдат спазвани принципите на равнопоставеност, солидарност, права на човека и достойнство. [7]
Бежанската криза принуждава всички държави да направят преглед на съществуващите пропуски в имунизацията на своето население и да се насочат към недостатъчно обхванатите области и групи чрез специално разработени услуги за имунизация, добра комуникация и социална мобилизация.[8]
Правният статут е един от най-важните фактори, определящи достъпа на мигрантите до здравни услуги. Всеки бежанец и мигрант трябва да има пълен и непрекъснат
достъп до медицински услуги и при необходимост да има достъп до висококачествено здравеопазване.
Когато бързият и безпрепятствен достъп до здравни грижи гарантира подобряване на здравето на хората, е възможно да се избегне и разпространението на значителна част от болестите, предавани чрез контакт и зависещи пряко от условията на
живот.
Висококачествените грижи за бежанците и за мигрантите не могат да бъдат
осигурени само от здравните системи на приемащите държави. Социалните детерминанти на обществото, като например образованието, заетостта и социалното осигуряване, имат значително влияние и върху здравето на мигрантите.
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АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТРУДОВАТА
МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ В
НАЦИОНАЛНОТО НИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
доц. д-р Андрияна Андреева1, гл. ас д-р Дарина Димитрова2
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ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECTS IN THE LABOUR
MIGRATION AND LABOUR MOBILITY IN THE BULGARIAN
NATIONAL LEGISLATION
Assoc. Prof. Andriyana Andreeva, PhD, Chief Assist. Prof. Darina Dimitrova, PhD
University of Economics – Varna
Abstract: The report examines some of the main administrative-legal aspects of the labour
migration and labour mobility in the Bulgarian national legislation. The accent is on the
analysis of the administrative control performed by the administrative bodies with view of
securing the labour activity of foreigners. Based on the analysis are made conclusions with
practical direction and are marked out problems and tendencies of the labour migration
and labour mobility.
Key words: labour migration, labour mobility, administrative control over the labour
mobility, administrative bodies
Въведение
Съвременното проявление на миграцията я свързва, както със социално-икономически категории, така и с правна регулация, която надхвърля националните граници
на една конкретна държава и обхващат обединените усилия на международната
общност. Като социален процес трудовата миграция е пряко свързана с икономическото развитие на съответната държава, респективно развитието в отделните региони.
Правната регламентация е призвана да регулира процесите и да осигури тяхното законосъобразно протичане, следвайки потребността на обществото в конкретния период. Във връзка с нормативната рамка на процеса на трудовата миграция и трудовата мобилност с важно значение е нормативното уреждане на трудовата дейност от
една страна на граждани от трети страни в България, както и на български граждани
в чужбина, така и да осигури адекватен контрол на тези процеси.
Съвременният етап от развитието на миграционните процеси е неразривно обвързан, както с глобализацията, така и с интеграцията. През различните периоди от
общественото развитие миграцията има различни проявления и предназначение. В
икономическата литература до скоро съществуваше спор относно цялостното фискално влияние на миграцията върху местните икономики и социалноосигурителните
1
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им системи [1]. В новите условия тя може да се разглежда, като основен компонент
от пазарните отношения [2], свързва се със свободно движение на хора, както и със
свободна стопанска инициатива и движение на финансови потоци.
Трудовата миграция оказва пряко влияние върху пазара на труда. В тази връзка
нормативната регулация на процесите и административния контрол върху тях е от
определящо значение.
Научната цел на настоящия доклад е да се направи теоретично изследване на
един от аспектите в нормативната уредба, а именно административния контрол върху
трудовата мобилност и трудовата миграция. Анализът на националното законодателство в областта на контрола върху трудовата мобилност и трудовата миграция ще
послужи за предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството.
За реализиране на поставената цел авторите си поставят следните конкретни
задачи: 1) Да се извърши анализ на актуалната нормативна уредба в областта на трудовата мобилност и трудовата миграция, касаеща административния контрол; 2) Да
се очертае спецификата на административния контрол в контекста на трудовата мобилност и трудовата миграция; 3) На база на извършения анализ да е изведат обобщения, препоръки и предложения за усъвършенстване на националната уредба.
Обект на изследването е нормативна уредба, регламентираща трудовата мобилност и трудовата миграция в Република България. Предмет на изследването е спецификата на административния контрол върху процеса на трудова миграция и трудова мобилност. За осъществяване на целта и научните задачи в доклада авторите използват традиционните методи за извършване на юридическо изследване.
Настоящата разработка не си поставя за цел да обхване и изясни в детайли всички форми на административния контрол върху трудовата дейност на чужденци в
България, както и на български граждани в чужбина. Идеята на авторите е да очертаят основните характеристики и по този начин да постави на научно разглеждане
някои проблеми в тази област.
1. Трудова миграция и трудова мобилност – терминология и източници
За правилното изясняване на административния контрол и неговите конкретни
специфики е необходимо да се изведат основните понятия, касаещи трудовата миграция и трудовата мобилност, предвид тяхното разглеждане в настоящия доклад, като
обект на контрола. С оглед на това се проследява развитието на нормативните източници в съвременното национално право, касаещи труда на чужденци с акцент на
актуалните вътрешни актове.
В периода на демократичното си развитие, свързан с отваряне на пазара на труда
в България са предприети нормативни мерки за регулиране на настъпващите процеси, за осигуряване на заетост и закрила при безработица3. Именно в тези източници
се съдържаше и регламентация на условията за полагане на труд по трудово правоотношение от чужденци (чл.70 и сл. от Закона за насърчаване на заетостта).
Националното регулиране на обществените отношения, свързани с трудовата
миграция и трудовата мобилност не е процес, който е затворен само в рамките на територията на България. Проблемът надхвърля националните граници и се свързва с
движението на хора, както в стария континент, така и извън неговите предели. В тази
връзка миграцията се явява предмет на регламентация във вторичното право на Европейския съюз и предвид членството на страната в него и ангажиране на вътрешното
ни право с източниците на производното право на ЕС [3].
3

Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г. и
Закон за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г.)
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Актуалният период в нормативната уредба в България се свързва с приемането
през 2016 г. на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност4 (ЗТМТМ).
С този нормативен акт българският законодател прави опит да обедини материята свързана с трудовата миграция в единен нормативен акт съответстващ, както на
съвременните национални условия така и на наднационалното право. В закона отчитайки националните специфики са заложени, както норми за регулиране на процесите, така и механизми на контрол за спазване на върховенството му.
Националната уредба освен с акт на законово ниво е детайлизирана в подзаконов
източник – Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност.
В своята съвкупност вътрешното ни право създава единство от норми, регламентиращи процесите, но същевременно не съдържа законова дефиниция на понятията.
Тяхното изясняване следва да се търси, както в международни източници, така и на
доктринално ниво. Тематиката в различни нейни аспекти е била обект на научните
интереси на редица автори, авторитети в съответната правна област. Тя е изследвана
както от юристи, така и от икономисти и социолози, но в настоящото изследване интерес представлява правната теория. А именно от гледна точка на трудово и осигурително правна страна [4] [5] и от гл.т. на международните процеси [6] [7] авторите дават отговори на въпроси, касаещи изясняване на миграцията.
Международната организация по миграция дефинира понятието по следния начин „движение на лица или групи от хора през държавните граници или вътре в отделна държава“. Това определение насочва към две разновидности на миграционните
процеси. От една страна е международната миграция, преминаваща държавните граници на конкретна страна и навлизаща в друга юрисдикция. На второ място е вътрешна миграция, която се развива в страната и респективно се регулира от законодателството и се контролира от вътрешните органи на държавата.
През различните исторически периоди са били наблюдавани множество различни
по вида си движения на население. Основната разлика, разграничаваща миграцията
от останалите движения на населението е промяната на старите социални и икономически отношения и установяването на нови такива от преселващите се или принудените да се преселят [3].
Обект на настоящото изследване се явява само законната миграция, предвид поставяне на акцента върху контрола на административните органи. Но с цел по-правилното разбиране на тяхната дейност е наложително класифициране на видовете на: законна и незаконна миграция. Те са две разновидности на миграцията, разграничавани
по признак съобразяване с разпоредбите на закона и следване на процедурите по
влизане и пребиваване. Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. в България използва термина „незаконна миграция“, като обявява за обща цел превенцията и ефективното противодействие на незаконната миграция и трафика на хора5.
С тези терминологични бележки и набелязване на източниците в уредбата авторите се стремят да поставят на ясна основа същността в изследвания въпрос, а именно административния контрол осъществяван на вътрешнонационално ниво.

4

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност Обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г.
Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020,
приета с решение № 437 на Министерския съвет от 12.06.2015 г., с. 6, http://www.strategy.
bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=963 (accessed 3 February 2018).
5
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2. Специфики на административния контрол в областта на трудовата
миграция и трудовата мобилност
С оглед предмета, целите и задачите на настоящия доклад, спецификите на административния контрол в областта на трудовата мобилност и трудовата миграция са
разгледани в два основни аспекта – по отношение правния режим на осъществявания
контрол и по отношение ролята му за регулиране на достъпа до пазара на труда, както на работници – граждани на трети държави, така и на работници – граждани на
друга държава-членка на ЕС, а също и за двустранното регулиране на заетостта с
трети държави.
Органите, упражняващи контрол по спазване на законодателството в областта на
трудовата миграция и трудовата мобилност са Министърът на труда и социалната
политика и действащата към него Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Министърът упражнява цялостен контрол по спазването на ЗТМТМ, а Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява специализирана контролна
дейност (чл.67, ал. 1 и 2 ЗТМТМ). Същевременно по спазването на законодателството в областта на трудовата дейност на чужденците, правомощия имат и други
органи – Агенцията по заетостта и Национален съвет за насърчаване на заетостта.
Контролът, който компетентните държавни органи упражняват по спазване на законодателството в областта на трудовата дейност на чужденците в България, е административен по характер [8] [9] [10]. Предвид факта, че контролираните субекти6 не
се намират в служебно йерархично подчинение с контролните органи, тази дейност
може да се определи като административен контрол, упражняван на специално основание, т.е. специализиран външноведомствен контрол [11]. За него е характерно, че
обхваща само отделни направления от дейността на контролираните. Тази дейност
включва, от една страна, провеждането на контрол по спазване на правилата за трудова заетост на чужди граждани в България, а от друга – административнонаказателната отговорност, която се носи при нарушаване на законоустановените правила.
Компетентните органи, съблюдаващи спазването на законодателството в областта на трудовата миграция и мобилност, осъществяват този специализиран административен контрол, както регулярно по своя инициатива, така и след сезиране. От
една страна, те имат право да посещават по всяко време местата, където се извършва
работа или се упражнява професия и да изискват от проверяваните лица писмени
обяснения и сведения, както и предоставяне на заверени копия от всички необходими
документи и справки (чл.68, ал.1 ЗТМТМ). От друга страна, контролните органи имат
задължение да проверяват получените сигнали за нарушения съгласно правилата и
условията, предвидени в българското законодателство (чл.68, ал.2 ЗТМТМ).
За нарушаване на правилата за трудова заетост на чужди граждани ЗТМТМ предвижда два вида административна принуда – прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания. Съгласно чл.72, ал.1
ЗТМТМ, контролните органи могат да прилагат принудителни административни мерки, които са от вида на преустановителните, а именно: а) даване на задължителни
предписания на работодателите/длъжностните лица за преустановяване на нарушенията по този закон; и б) спиране на изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодател/длъжностно лице в областта на трудовата заетост по този закон. За принудителните административни мерки е характерно, че се прилагат не само
6

Контролирани субекти по ЗТМТМ са работодателите, длъжностните лица и местните лица,
приели на работа командировани или изпратени работници и служители от държавите-членки
на ЕС, или от трети държави (арг. чл.72, ал.1, т.1 ЗТМТМ).
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при извършено административно нарушение, а и при непосредствена опасност от
извършване на такова. При вече извършено административно нарушение на правилата за трудова заетост на чужди граждани, административните наказания са глоби за
физическите лица, съответно имуществени санкции за юридическите лица (чл. 75-78
ЗТМТМ).
Административният контрол в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност е гаранция за спазване на трудовото законодателство и защита правата на
наетите граждани на друга държава-членка на ЕС и особено на тези, които са граждани на трети държави. Т.к. разглежданият контрол е специализиран, той е само за законосъобразност, но не и за целесъобразност. Т.е. контролните органи проверяват
спазени ли са всички законови изисквания при наемане на работа на чужденци. Въпреки това извършваният контрол по ЗТМТМ не бива да е самоцелен. Правната
уредба на административния контрол във всяка една сфера, особено в стопанската,
трябва да се предопределя от ролята, която изпълнява този контрол, от управленските цели и задачи, които той преследва и да бъде ограничен до обществено оправдани
граници.
Основната роля на административния контрол в областта на трудовата миграция
и трудовата мобилност е да регулира достъпа на чужденци до българския пазар на
труда. Целта на упражняваният контрол е от една страна предотвратяването на наемане на работа на незаконно пребиваващи на територията на България граждани на
трети държави (арг. чл.13 ЗТМТМ). От друга страна, е необходимостта да се гарантират и запазят правата на българските граждани като работници и служители. Т.е. ролята на административния контрол в областта на трудовата миграция и мобилност е
да се постигне баланс между различните интереси на пазара на труда – между липсата на работна сила в някои икономически отрасли и националния интерес, с оглед подобряване на състоянието на пазара на труда в страната.
В тази връзка е и задължението на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ да поддържа на интернет страницата си актуален списък на работодателите,
на които е наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 г. (чл.74 ЗТМТМ). Това задължение произтича от установения в административното право принцип за превенция на административните нарушения – да се въздейства възпитателно и предупредително върху
всички граждани, а не само върху конкретния нарушител (арг. чл.12 ЗАНН).
Както вече беше посочено, наред с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда”, в областта на трудовата дейност на чужденците правомощия имат и други
органи. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНС), са създадени Агенция по
заетостта и Национален съвет за насърчаване на заетостта, като и двете структури
имат характер на специализирани административни органи към министъра на труда и
социалната политика. Техните основни функции са сътрудничество и консултации
при разработване на политиката по заетостта (чл.8, ал.1 ЗНС), както и пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта (чл.12, ал.1 ЗНЗ). А изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предоставя писмено решение за
разрешаване на достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави
(чл.7, ал.3 от ЗТМТМ).
Във връзка с правомощието на изпълнителният директор да издава посочените
разрешения, е задължението на Агенцията по заетостта да предоставя на Националния статистически институт всички необходими изходни данни за осигуряване на
статистическите данни, които България трябва да предоставя на Европейската коми-
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сия относно броя на работниците – граждани на трети държави, на които е разрешен
достъп до българския пазар на труда (чл. 65, ал. 1 и 4 ЗТМТМ).
Правната уредба на административния контрол в националното ни законодателство в областта на трудовата мобилност и миграция има роля и на обратна връзка с
Европейската комисия. Република България трябва да представя при поискване доклади на Комисията за прилагането на регламентите и директивите в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност. Информацията, включена в тези доклади
трябва да съдържа подробна оценка на правилното функциониране на схемата за мобилност в рамките на ЕС, на възможните злоупотреби с тази схема, както и на взаимодействието й с достиженията на правото от Шенген (чл.66 ЗТМТМ).
В обобщение спецификите на административния контрол в областта на трудовата
миграция и трудовата мобилност са в следните аспекти. От една страна правната
уредба на този контрол го характеризира като специализиран административен контрол, осъществяван от съответните административни органи. На второ място, този
контрол има важна обществена роля като регулатор на пазара на труда. Трето, той
способства както за разработване на националната политика по заетостта, така и за
регламентацията на трудовата миграция и мобилност във целия ЕС.
Наред с тези положителни аспекти трябва да се посочат и някои недостатъци на
националната правна уредба в областта на трудовата миграция и мобилност. Посочената материя е уредена в различни нормативни актове. От една страна това е общият
закон – КТ, а от друга са специалните ЗТМТМ, ЗНЗ. Проблем е и разделянето на компетентността между различни административни органи – Изпълнителната агенция
„Главна инспекция по труда”, Агенцията по заетостта и Националния съвет за насърчаване на заетостта. Това води до риск от противоречие в правната уредба, която дават различните нормативни актове и до риск от некоординираност в дейността на
отделните органи и от там до неефективност на упражнявания контрол.
Заключение
Представеният нормативен анализ в настоящият доклад не съдържа в цялост
всички аспекти в административния контрол на трудовата мобилност и трудовата
миграция, според националното ни законодателство. Той обаче спомага да бъдат изведени някои изводи, тенденции, както и критики.
На първо място се наблюдава тенденция за разделяне на компетентностите между административните органи, ангажирани в процеса. Това е извършено от законодателя с идеята да се разпределят функциите, свързани с обезпечаване на законосъобразното упражняване на трудовата дейност от чужденци в България, но същевременно от гледна точка на ефективност на административния контрол това се явява
затрудняващо.
На второ място уредбата на административния контрол, както и като цяло текстовете на ЗТМТМ страдат от несъвършенства на законодателната техника при формулирането на нормите. Това е особено опасно при разглежданата материя на контрола,
предвид възможността от заобикаляне на нормите от недобросъвестни адресати.
Въпреки отправените критики не може да не бъде отчетена и положителната
страна в уредбата на административния контрол, изразяваща се в създаване на относително подробна регламентация на национално ниво. От процедурна гл.т. нормите
са насочени към облекчаване на процеса на законна трудова миграция, но в тази посока националният законодател би следвало да направи още корекции.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.
Стефан Чертоянов, Милена Колева*
Районен съд – Стара Загора

PROBLEMS OF MIGRATION OF THE POPULATION.
POSSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO
IMPROVE ADMINISTRATIVE SERVICES TO CITIZENS IN THE
JUDICIARY. PROJECT FOR BUILDING AN INTEGRATED
INFORMATION SYSTEM BY THE REGIONAL COURT STARA ZAGORA
Stefan Chertoyanov, Milena Koleva
Резюме: В статията се разглеждат станалите чести случаи на нередовно призоваване на страни по съдебни дела в районен съд поради тяхната емиграция и проблемите, до които се стига във връзка с призоваването им, както и внедряването на
информационните технологии в съдебните сгради с оглед охраняване интересите
на гражданите, повишаване информираността им за процедурите в съдебната система, подобряване на комуникацията между съда и гражданите, получаване на информация в реално време за графика на делата и текущите дела, подобряване и ускоряване на обслужването на гражданите и намаляване на престоя им в съдебната
палата, ефективно управление на човешкия поток в сградата. Аргументира се необходимостта от електронно призоваване и електронно правосъдие в Република
България.
Ключови думи: електронно правосъдие, електронно призоваване, районен съд
Summary: The article deals with the frequent cases of irregular summoning of case parties
in a regional court due to their emigration and other summoning problems, as well as the
deployment of information technology in court buildings in order to secure the citizens‘
interests, raising their awareness of judicial procedures, improving communication
between the court and citizens, obtaining real-time information on the case schedule and
ongoing cases, improving and accelerating citizen services and reduce their stay in the
courthouse, effective management of human flow in the building. The necessity of electronic
summons and e-justice in the Republic of Bulgaria is argued.
Key words: e-justice, electronic summons, regional court
Резюме: В статье рассматриваются частые случаи нерегулярного вызова сторон в
судебных делах в региональном суде из-за их эмиграции и проблем с их призванием, а
также применения информационных технологий в зданиях судов для защиты интересов граждане, повышая их осведомленность о судебных процедурах, улучшая связь
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между судом и гражданами, получая информацию в режиме реального времени о
графике дел и текущих делах, улучшая и ускоряя предоставление услуг гражданам и
сокращение их пребывания в здании суда, эффективное управление людским потоком
в здании. Обсуждается необходимость электронного вызова и электронного правосудия в Республике Болгария.
Ключевые слова: электронное правосудие, электронная повестка, районный суд
С присъединяването на България на 01.01.2007г. към Европейския съюз и отварянето на трудовия пазар за всички българи без ограничения се засили миграцията на
българските граждани. Този процес се отрази негативно на бързината на водените дела в българските съдилища поради затрудненото призоваване на страните по същите
предвид отсъствието им от страната, както и се утежни ориентирането им в съдебната палата при личното им явяване в съдебно заседание. Най-доброто решение и на
двата проблема е използване на възможностите, които предоставят информационните
технологии и въвеждането на електронното правосъдие.
Чрез извършване на законодателни промени в процесуалните закони пряко ще се
оптимизира движението на съдебните производства и ще се съкрати времето за разглеждане на делата. Крайно наложително е да се уреди законодателно възможността
за електронно връчване на призовки и съобщения на повечето от участващите в съдебните производства страни.
Необходимо е да се предприемат мерки чрез въвеждане на задължително връчване на призовки и съобщения на електронен адрес, когато страната се представлява от
адвокат или страни са държавни органи. В тези случаи защитата се осъществява от
лица с достатъчно висока професионална и социална компетентност, за да си създадат и поддържат електронен адрес. Държавните органи притежават такава компетентност по дефиниция. Аргумент в подкрепа на предложението са последните изменения в АПК, в сила от 01.01.2019г., които предвиждат изрично задължение по отношение на организации и адвокати връчването на съобщения да се осъществява предимно чрез техен електронен адрес. За целта държавните органи и адвокатите ще са
задължени да създадат електронна поща, посредством която да бъдат уведомявани.
Това изменение ще бъде изцяло в синхрон с политиката на ВСС за създаване на електронно правосъдие в България, което е крайно необходимо да стартира в най-близко
време. В районните съдилища в областните градове връчването на призовките представлява огромен проблем, който в повечето случаи е причина за отлагане на делата
и бавното им приключване. Би следвало да се въведе задължение за юридическите
лица да получават всички книжа до тях от съда на електронен адрес на адвокат, както
е във Великобритания. По този начин ще се облекчи работата на съда по връчване на
съобщенията, както и ще се гарантира правната сигурност по търговските дела. Със
законодателно изменение на ГПК може да се въведе задължение на физическите лица, преди заминаване за продължителен период от време в друга държава, да посочат
в съответния регистър, воден от ВСС, електронен адрес, на който да се изпращат
всички съдебни книжа до тях.
От средата на деветдесетте години на двадесети век информационните технологии бавно, но сигурно проправят пътя си в съдебната система на Република България.
Отначало започнали като единични решения с ограничени възможности за отделни
съдилища, електронните системи за управление на делата в момента са достигнали
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своята зрялост като комплексни решения, автоматизиращи до голяма степен действията на съдебните служители и облекчаващи магистратите в тяхната работа.
Този и предишния състав на Висшия съдебен съвет започнаха работа по надграждане на информационните системи на органите на съдебната власт. Макар и отдавна
да е заложено като цел, от няколко години започна да се работи за същинското въвеждане на електронното правосъдие в Република България. Бяха направени промени
в Закона за съдебната власт, поставящи фундаментите на концепцията за електронно
правосъдие. Започнаха работа работни групи към Висшия съдебен съвет, съставени
от специалисти по информационни технологии, включително и от съдилищата, от една страна, и юристи и членове на ВСС – от друга. Сложност и предизвикателство
пред екипите е създаването на комплексна база за разработване и внедряване на електронното правосъдие, като се съчетае консервативността на съдебната система и бързоразвиващите се нови технологии. Предвид това, че електронното правосъдие ще
промени коренно правосъдието в България, основна цел при неговата реализация е да
се заложи не само настоящото състояние на системата от нормативни документи и
информационните технологии, но и възможното им развитие за един относително
дълъг период в бъдещето. Предизвикателство е и осигуряването на сигурността на
информацията. Съчетанието на чувствителни лични данни и възможността за манипулиране на информацията за съдебните дела от недобросъвестни лица показват нуждата от високо квалифицирани специалисти по информационни технологии за съдебната система.
Въвеждането и използването на множество електронни системи, електронни регистри, комуникационни модули и други инструменти са насочени изключително за
подобряване на скоростта и качеството на работата на органите на съдебната власт,
облекчаване на съдебните служители и магистратите. На този фон комуникацията с
гражданите е почти на нивото от преди ерата на информационните технологии.
Гражданите са ограничени до използването на съвсем малък брой електронни услуги,
предоставяни от съдебната система. С електронните свидетелства за съдимост, електронните писма за уведомяване на страни по делото при заявяване (и то не винаги и
не от всички съдилища) и информацията на електронните страници на съдилищата за
насрочените и приключили дела почти изчерпват облекченията за гражданите, достъпни към момента.
В концепцията за електронно правосъдие се проектират и разработват няколко
нови инструмента, които качествено да променят комуникацията на гражданите и
съдебната власт и възможностите за електронен достъп до информация за делата, по
които те са страни. Единен портал за електронно правосъдие, възможност за заплащане на съдебни такси през интернет, създаване на електронни бланки, възможност
за електронно уведомяване и призоваване са само част от заложените в концепцията
елементи. Много от тях са вече в тестова фаза.
И все пак част от взаимодействието на съдебните институции и гражданите не е
засегнато от концепцията за електронно правосъдие и по отношение на същото информационните технологии биха могли да бъдат от полза. Въпреки предвижданите
възможности за диалог посредством интернет, процесуалните закони и процедурите
на съдилищата често изискват лично присъствие на гражданите в съдебните сгради.
В сградата на съдебната палата в гр.Стара Загора, където се помещават четири институции – Районен и Окръжен съд, Окръжна прокуратура и Военен следствен отдел,
често има дни с над 1000 посетители. Недостатъчната информираност и незнанието
на процедурите в съдебните сгради често са повод за недоволство.
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Проблемът може да се характеризира със следните параметри:
- В сградата на съдебната палата в гр.Стара Загора кабинетите и канцелариите,
обслужващи граждани, са без видима логическа подредба и са разпръснати
по петте етажа на сградата;
- В сградата са разположени четири институции, чиято работа предполага голям поток от хора;
- Затруднения за гражданите с недостатъчна институционална култура представляват и дублиращите се наименования на служби и деловодства на районен и окръжен съд.
Опитът показва, че информационните табели и електронни табла имат малък
ефект и посетителите на съдебната палата често губят много време докато намерят
нужната им канцелария, съдебна зала или кабинет. Това често е свързано с негативни
емоции у гражданите, което се отразява отрицателно и на работата на съдебните служители и магистрати. От това в крайна сметка страда и удовлетвореността от съдебната система и нейния имидж.
Утежняващо ситуацията обстоятелство е и ниската институционална и административна култура на гражданите. Непознаването на процедурите в съдебната система, ограничената информация за стъпките и нужните документи, както и затрудненията относно определяне на необходимите им деловодства или канцеларии са чести
проблеми на гражданите в съдебната палата.
От началото на 2019-та година екип на Районен съд – Стара Загора работи по
собствен проект за интегрирана информационна система за гражданите в съдебната
палата на гр.Стара Загора. Идеята и реализацията е изцяло на екип на Районен съд –
Стара Загора. Интегрираната информационна система има за задача да реши едновременно много от проблемите и неудобствата за гражданите в съдебните сгради.
Цели на проекта:
- Повишаване на информираността на гражданите за процедурите в съдебната
система;
- Подпомагане на гражданите за установяване на необходимата им процедура и
канцелария в сградата;
- Навигиране на посетителите на сградата според избраната от тях крайна точка
или процедура;
- Подобряване на комуникацията между съда и гражданите;
- Получаване на информация в реално време за графика на делата и текущите
дела;
- Подобряване и ускоряване на обслужването на гражданите и намаляване на
престоя им в съдебната палата;
- Ефективно управление на човешкия поток в сградата.
За решаването на тези проблеми и постигането на посочените цели екипът на
съда създава комплекс от решения, обединени в единна система.
В началото проектът започна като идея за поставяне на информационни киоски в
сградата. Множеството посетители и ограничените финансови средства, съчетани с
високата цена на подобно оборудване показаха, че подобна реализация е твърде ограничена по обхват и не би дала търсените ефекти за подобряване на информираността
на гражданите. Като естествено продължение се появи идеята за използване на мобилните устройства на гражданите за визуализиране на търсената информация. Отначало беше замислена система от QR-кодове в сградата, при чието сканиране, информацията бива визуализирана. Практически всяко мобилно устройство има възмож359
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ност да сканира кодовете и да визуализира кодираната в тях информация. По този начин може да се постигне „киоск във всеки джоб“.
QR-кодовете (Quick Response code) са двумерни изображения – комбинация от
черни модули (квадрати) на бял фон. Комбинацията на тези модули може да носи в
себе си до няколко хиляди символа. В един QR-код могат да бъдат събрани до
2 килобайта информация, които са напълно достатъчно за визуализация на близо
страница и половина от романа „Под игото“ на Иван Вазов. Този вид двумерно изображение, освен текстова информация, може да носи в себе си и връзки към интернет
страници, информация за местоположение, препратки към социалните мрежи, пароли
за безжични мрежи, визитни картички, изображения и т.н. Голямо предимство на този вид кодове е и включената корекция на грешки, която позволява бързо прочитане
на информацията от него чрез всяко мобилно устройство във всякакво положение,
при ниска осветеност и дори при липса на част от изображението.
Имено тези качества са залегнали в основата на идеята за ползването на тези кодове в проектираната система на Районен съд – Стара Загора. Чрез „вграждане“ на
интернет връзки в изображението ще се предостави информация за съдебните зали и
провежданите дела на мобилните устройства на потребителите. Възможностите за
кодиране на разнообразна информация могат да се използват гражданите да локализират своето местоположение и да получават „жива“ информация съобразно търсените от тях процедури и помещения в сградата.
В рамките нa проекта се разработва и мобилно приложение, позволяващо допълнително развитие и разширение на услугата. В момента в сградата на съда се тестват
електронни устройства, които подпомагат определянето на локация (с точност до 1
метър) на мобилните устройства на потребителите, инсталирали си приложението.
По този начин потребителите биха могли да получават информация само на база
своето местоположение в сградата, без дори да е нужно сканирането на кодовете. Това би дало възможност и за водене на потребителите до нужното им местоположение
в съдебната палата в реално време.
Мобилното приложение позволява получаване на графика и информация за
насрочените съдебните дела, за определена зала, преместено или отсрочено заседание без нужда от физическо присъствие в сградата.
Възможността за съставяне на график и получаване на данни в реално време за
заседанията по делата биха били полезни възможности както на гражданите, така и за
адвокати, юрисконсулти, вещи лица, съдебни заседатели и т.н.
Предвижда се в търсене на универсалност, мобилното приложение да бъде разработено за най-популярните мобилни операционни системи – Android и iOS.
Удовлетворение на гражданите и грижата за бързото им и качествено обслужване, като главни ползватели на услугите в съдебните сгради, са един от ключовете за
подобряване на публичния образ на съдебната система. Това би позволило на магистратите и съдебните служители да работят и извършват своите задължения в една подобра и комфортна среда.
Информационните технологии отдавна надскочиха своята първоначална задача
да подобряват и ускоряват работните процеси. В момента те са основата на т.н. информационна революция, която коренно променя, както живота на обществото, така
и самото общество. Използвайки моделите на човешко поведение и възможностите
на информационните технологии, вече има възможност да се влияят, трансформират
и конструират обществени очаквания и настроения.
Съдебната система, макар и консервативна в своята основа, не може да остане
встрани от нуждата на обществото от достъпна, разбираема и добре поднесена ин360
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формация. До голяма степен в тази насока са критиките и препоръките, както от
страна на българското общество, така и на Европейските институции. Практиката
показва, че ръководството на системата в лицето на Висшия съдебен съвет изгражда
глобални политики, но е напълно възможно от звената в системата да излязат работещи решения на проблеми, касаещи комуникацията и връзката с гражданите, в синхрон с проблемите на обществените процеси, които текат в момента.
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Анотация: Настоящият доклад разглежда гражданскоправните аспекти на миграцията и по-специално в областта на трудовата миграция и нормативната й уредба
относно достъпа до българския пазар на труда.
Abstract: This report examines the civil aspects of migration, in particular in the area of
labor migration and its regulatory framework on access to the Bulgarian labor market.
Ключови думи: гражданско право, трудова миграция, Европейски съюз
Key words: civil law, labor migration, European Union
Миграцията днес е явление, което не остава чуждо на нито една държава в света,
докосва всяка една нация и по своеобразен начин намира отражение в живота на всеки един индивид. Нейните мащаби са й отредили челно място в програмите на държавните политики и са я превърнали в една от злободневните теми на деня. Последните няколко десетилетия от човешката история безспорно се характеризират със засилена глобализация във всички аспекти на публичния живот. Гражданите на една
държава са вече граждани на света, възможностите за тях са необятни, а границите за
реализирането им – отдавна премахнати.
„Понятието „миграция” в Европа се определя като процес, при който лица, граждани на една държава, се преместват в друга държава с цел заселване. В Българския
тълковен речник понятието „миграция” е определено като „придвижване, преселване,
прелитане, движение от едно място на друго. Според стандартите на ООН миграцията се определя като движение на населението от един географски регион към друг за
продължителен период от време – повече от една година.” [8] Както и да бъде дефинирано, причината за миграцията е една – търсене на по-добри условия за живот. Затова и безспорно един от най-важните аспекти на миграцията е именно гражданскоправният аспект, намиращ своето най-характерно отражение в т.нар. „трудова миграция“ – движението на работници и служители между различните пазари на труд. Трудовата миграция идва като обоснована и актуална тема в днешното общество, за което пазарът на труда е вече един – световен. Затова и приемането на нормативен акт,
който да съдържа унифицираната нормативна рамка за реализирането на този трудов
пазар досежно български граждани и българската територия бе от особена важност.
В България до 2016 г. уредбата бе разпокъсана между няколко нормативни акта.
С приемането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност [4] и Правилникът за неговото прилагане се постигнаха няколко основни цели, а именно:
На първо място, започна и се доразви процесът на хармонизиране на българското
законодателство в областта на трудовата миграция с разпоредбите на европейското
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право . В закона отражение намериха три директиви на ЕС – Директива 2014/54/ЕС
на ЕП и на Съвета от 16.04.2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването
на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на
работници, Директива 2014/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 26.02.2014 г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на ЕП и на Съвета от 15.05.2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в
рамките на вътрешнокорпоративен трансфер. [1,2,3]
ЗТМТМ доведе до своеобразна кодификация на цялата нормативна уредба, като
осигури правна закрила на български граждани, трудово заети на територията на други държави, дефинира цялостната ни политика относно свободното движение на работници в ЕС, както и регулира изрично достъпът на чужденци до българския пазар
на труда. ЗТМТМ регулира някои особено важни области като заетостта на български граждани при свободното им движение в рамките на Европейския съюз; осъществяването на това право на свободно движение в Република България на работници граждани на друга държава-членка, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и
достъпа до пазара на труда на работници - граждани на трети държави;
В уредбата на ЗТМТМ намира отражение една от четирите свободи, с които се
ползват гражданите на ЕС – свободното движение на работници, обявена в чл.3
параграф 2 от ДЕС и чл.4 параграф 2 на ДФЕС. Тук тя е разгърната в цялата й светлина и включва правото на работниците на движение и пребиваване, правото на влизане и пребиваване за членовете на техните семейства и правото на работа в друга държава членка и на равно третиране с гражданите на съответната държава членка. Към
тази категория лица са присъединени и гражданите на Конфедерация Швейцария.
Така лицата, упражнили правото си на свободно движение, имат всички права и
задължения по българските закони, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство.
Не стоят така нещата за гражданите на трети държави, за които законът предвижда определен разрешителен режим преди получаването на достъп до пазара на труда.
Те имат право да извършват дейност на територията на Република България, от една
страна ако пребивават законно в страната, т.е. разполагат със съответното разрешение за пребиваване от МВР, и/или разрешение от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до българския пазар на труда.
В ЗТМТМ са уредени различни режими и процедури за достъп на граждани на
трети държави, като законът дели лицата на определени категории в зависимост от
тяхното качество и заетостта, която желаят да извършват. Общата хипотеза обхваща
граждани, които получават достъп до българския пазар на труда след снабдяване с
разрешение на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. В чл.9 пък са
изброени изключенията – гражданите на трети държави, които имат право да полагат
труд без такова разрешение за достъп. Извън предвидените в чл.9 ЗТМТМ случаи, в
които не се изисква издаването на разрешение, следва да бъде проведена едно от седемте специфични процедури съобразно групата работници и служители. След издаването на разрешението по някой от изброените в закона и правилника към него процедури, гражданите на трети държави се ползват с права наравно с българските
граждани, в това число относно условията на труд, заплащане, работно време и почивки, прекратяване на трудово правоотношение, безопасност и здраве по време на
работа, регулирани в българското законодателство и по-специално в Кодекса на
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труда, Кодекса за социално осигуряване и безройните подзаконови нормативни актове в тази сфера.
Тъй като моята научна разработка е в областта на гражданското процесуално право, считам за необходимо и задължително да доразвия съдържанието на тези „равни
права”, с които се ползват гражданите на третите държави, получи разрешително за
достъп до българския пазар на труда. Изразът равни права действа двупосочно и
отъждествява едновременно материалните и процесуалните права. Така както за
всички граждани на трети страни са възникнали всички субективни права по българското законодателство, така пред тях стоят и всички правни възможности да реализират защитата им при незаконосъобразно развитие на трудовите правоотношения. Това опростено означава, че макар и граждани на други държави, лицата, получили
достъп до българския пазар на труда, имат правото да се ползват с всички средства,
т.е. искове за защита.
С придобиването на своя статут, те придобиват възможността да се легитимират
пред съда като надлежна страна в гражданския процес, активна или пасивна. Могат
да водят всички искове, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител или други специални закони в зависимост от областта, в която полагат труд.
Респективно на това, могат да бъдат и надлежни ответници по претенция спрямо тях
на работодателя за липси например или за намалена имуществена отговорност.
Считам също така, че полагащите труд в България граждани на трети държави имат
право да се ползват от изборната подсъдност по реда на чл.114 ГПК [5], съгласно
която работникът или служителят може да предяви иск срещу работодателя си и по
район на мястото, където обичайно е полагал труд.
Когато говорим за миграция на работна ръка, имаме предвид създаването вече на
едно трудово правоотношение с международен елемент. Затова е много важно да бъде определен правилно съда, компетентен да разгледа трудов спор с международен
елемент. Когато този международен елемент е свързан с държава-членка на ЕС,
изборът е предоставен на работника, който съгласно чл.114 ГПК може да прецени в
коя страна да води делото. Изрично е предвидена възможността му да отнесе спора
до българския съд, след като работното му място, мястото където реално е полагал
труд се намира в България. Аналогична е хипотезата, когато международния елемент
е свързан с трети държави, т.е. нечленки на ЕС. Съгласно чл.17 от Кодекса за международно частно право [6] подведомствени на българските съдилища са всички трудови спорове, след като обичайното местополагане на труд се намира в Република
България.
Внимание заслужава обаче и един текст от Кодекса на труда, който съществува и
към настоящия момент, а именно чл.361, който определя подсъдността на трудови
дела с чуждестранен елемент. В чл.361 от КТ чуждестранният елемент е проявен в
единия субект на правоотношението – работникът или служителят, а в другия е
проявен индиректно – работодателят може да бъде чуждестранно лице или смесено
предприятие, но със седалище в Република България. Законодателната идея в тази
норма е относно приложимия закон за трудовия спор да бъде даден превес на трудовия договор, а ако в него липсва подобна договореност, тогава спорът да бъде подсъден на българския съд. Член 361 от КТ е създаден преди влизане в сила на Кодекса на
международното частно право. Към настоящия момент паралелно съществуват двете
разпоредби – на чл.17 от КМЧП и чл.361 от КТ и по вероятност в съотношение на
общ към специален закон. Липсва изрична отмяна на чл. 361 КТ, от където следва да
се извади изводът, че той остава в сила, докато не бъде отменен, а нормата от КМЧП
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следва да се прилага за всички останали случаи на трудови спорове с международен
елемент. [9]
Образуван пред българския съд, за трудовия спор е предвидено нарочно – бързо
производство по Глава XXV с идеята за засилена защита, която следва да се даде на
работниците и служителите, продиктувано от социалната значимост на техните
права.
Всичко изложено дотук идва като обяснима последица от основното им прокламирано право – на равно третиране. Така българското съдопроизводство е отворено и
достъпно за всички граждани, получили правото на достъп до българския пазар на
труда.
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ
доц. д-р Красимир Мутафов1
Бургаски свободен университет

PROCEEDING FOR ISSUE OF DEED OF REVISION
Assoc. Prof. dr. Krasimir Mutafov
Burgas Free University
Резюме: Докладът е посветен на производството по издаване на ревизионен акт,
регламентирано в ДОПК, като не претендира за изчерпателност. В доклада е извършен кратък историко-правен преглед на процедурата по издаване на този вид актове за установяване на данъчни задължения с предходната нормативна уредба от
гледна точка на органите, които ги издават и тяхната компетентност. Направени
са и някой предложения de lege ferenda за усъвършенстване на действащата към
момента нормативна уредба.
Abstract: The report is dedicated to the proceeding for issue of deed of revision, regulated
in Tax-Insurance Procedure Code as does not claim to be comprehensive. In the report
made is a short historical and legal review of the procedure for issue of this types of deeds
for establishing tax obligations with the previous normative regulations with review of
authorities, issuing them and their competence. Made are several suggestions de lege
ferenda for perfecting the effective normative regulations.
Key words: tax, proceeding, revision, TIPC
Отмененият Закон за данъчното производство/ЗДП/ в разпоредбата на чл.15, ал.2
регламентираше, че началникът на съответната данъчна служба е единственият орган, който притежава компетентността да издава данъчни облагателни актове 2. Неговата персонална компетентност, произтичаше от закона и по никакъв начин не можеше да бъде делегирана /преотстъпена/ или изземвана, като този принцип беше скрепен в чл.4, ал.2 от ЗДП, съгласно който данъчен орган от по-висока степен нямаше
правомощията да изземе за решаване въпрос от орган, който е овластен за това. В
своята практика ВС, на когото тогава бяха подсъдни като касационна инстанция данъчните дела заемаше категоричното становище, че законът е определил кой е органът компетентен да издаде данъчния облагателен акт /решение 1120-93 г.о./3. Изключение от това правило беше въведено с чл.15, ал.2 отЗДП, съгласно който се допускаше акта да се издаде от длъжностно лице, определено от със заповед на началника
на главно управление на данъчната администрация, когато началника на данъчната

1

Авторът е доктор по право, доцент по финансово и данъчно право в ЦЮН на БСУ.
Обн, ДВ, бр. 61 от 1993, в сила до 31.12.1999 г.
3
По-подробно, както и анализ на съдебната практика по този въпрос вж. Петканов Г. Данъчен
процес, С.1996, с.56
2
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служба отсъстваше. В случая обаче не може да става въпрос за изземване на компетентност, а за официално заместване 4.
С развитието на нормативната уредба, този принцип беше изоставен и с приетият
Данъчен процесуален кодекс/ДПК/, който отмени ЗДП се възприе друг режим на издаване на актовете за установяване на данъчни задължения /АУДЗ/5. В чл. 63, ал.3 от
кодекса беше регламентирано, че с акта за възлагане на ревизията, органът който я е
възложил определя:
- ревизирания данъчен субект;
- ревизиращите данъчни органи;
- данъчния орган от тях, който издава ревизионния акт;
- вида на ревизираните данъчни задължения.
В ал.4 от същата норма е визирано, че актът за възлагане на ревизията може да
бъде изменян от органа, който я е възложил с издаването на нов акт за възлагане.
Внимателния прочит на цитираната разпоредба навежда на логичния извод, че няма
пречка с новия акт за възлагане да бъде променяни всички реквизити на предходния,
включително и данъчният орган определен да издаде ревизионния акт. От посочените разпоредби е видно, че органът издаващ акта придобива своята персонална, лична
компетентност въз основа на акта за възлагане на ревизията, което е и една от особеностите в това специфично производство. С оглед на това основателно може да се
постави въпросът дали тази компетентност се придобива по делегация или данъчният
орган има своя компетентност, която е определена с нормативен акт и с акта за възлагане на ревизията само се конкретизира субектът, който ще издаде ревизионния акт?
По този въпрос в правната доктрина има изразено становище, според което в конкретния случай не може да се говори за придобиване на компетентност по делегиране
от страна органа издаващ ДРА/данъчния ревизионен акт/, тъй като органът издаващ
акта за възлагане на ревизията не прехвърля компетентност, която има само той6.
Според нас подобно становище не би могло да се възприеме безкритично.
По своята правна същност делегирането е специфичен юридически способ за възлагане на правомощия, които са от компетентността на един административен орган
за временно изпълнение от друг подчинен на него орган. Неговото прилагане по правило е във връзка с компетентността на по-долустоящия в административната йерархия орган и реализирането на делегираните правомощия се извършва с неговите юридически, организационни и технически средства7. За да бъде то допустимо и актът издаден по този начин да е законосъобразен е необходимо такава възможност да е
предвидена в съответния нормативен акт, като самото делегиране трябва да бъде направено изрично и писмено8. Тук трябва да обърнем внимание, че органът, на когото
е делегирано едно или друго правомощие не може да се счита за представител по
пълномощие на делегиращия орган. Не е допустимо делегирането на правомощия,
които са от изричната компетентност на съответния административен орган. Това означава, че административният орган няма право да прехвърля другиму правомощия,
които по силата на закона може да упражнява само той. От този установен в административноправната теория принцип, чл.235, ал.2 от ДПК, допускаше отклонение, т.е.
4

Пак там с.57
Обн., ДВ бр.103 от 1999г. в сила от 01.01.2000г. до 31.12.2005г.
6
Вж., Зиновиева Д. Компетентност на административните органи, С., 2000, с.54.
7
Вж,. Къндева Е, Административно правосъдие, С.2006, с.149.
8
Вж., Лазаров К, Изисквания за законосъобразност на административните актове, С., 1999,
с.14.
5
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на практика беше предвидена възможността, определена категория органи на данъчната администрация да могат да оправомощават със заповед свои заместници или
други длъжностни лица да упражняват техните правомощия. В това отношение ДПК
отиде още по-напред като допускаше дори възможността орган, на когото са делегирани определени правомощия, на свой ред да ги пределегира на друг по-долу стоящ
орган в системата на данъчната администрация. Така например съгласно чл.240, ал.1,
т.4 от ДПК в правомощията на териториалния директор влизаше възлагането на данъчни проверки и ревизии и определянето на конкретни размери на данъчните задължения. Очевидно е, че правомощието да се определят конкретни размери на данъчните задължения не може да се осъществи по друг начин освен с издаването на данъчен
акт. Това свое правомощие, както и всички останали по реда на чл.240, ал.1 и ал.2, териториалният директор можеше да възлага на определени от него длъжностни лица
от състава на съответната териториална дирекция, на която той е административен
ръководител. От гледна точка на правната си същност това възлагане на правомощия
не е нищо друго освен делегиране на персонална и повременна компетентност във
връзка с издаването на данъчен акт от страна на висшестоящ към по-долустоящ
административен орган, които притежава същата материална компетентност. За да
може това делегиране да породи желаните правни последици то трябва да се извърши
писмено, израз на което от една страна беше заповедта по реда на чл.68, ал.1, т.1 от
ДПК, с която териториалният директор оправомощаваше определен от него орган да
възлага данъчни ревизии. А от друга това е самият акт за възлагане на ревизията, с
които оправомощеният от него орган определяше данъчния орган, които ще издаде
данъчния ревизионен акт/ДРА/. Разбира се такъв акт за възлагане може да издаде и
самият териториален директор, но в този случай по наше мнение няма да сме изправени пред хипотезата на пределегиране. Независимо, кой точно орган ще издаде акта
за възлагане на ревизията, съгласно чл.240, ал.1, т.4 от ДПК според нас няма законова
пречка това да бъде и териториалния директор.
За да защитим по-убедително едно такова становище е необходимо да припомним, че компетентността може да бъде няколко вида – материална, териториална,
персонална и повременна. Като изключим материалната няма пречка всяка една от
останалите видове компетентност, стига разбира се закона да го допуска да може да
бъде възлагана,т.е. делегирана от висшестоящ на по-долу стоящ административен орган. От гледна точка на изследваната материя е безспорно, е че съгласно чл.241, ал.1,
т.1 от ДПК органът извършващ данъчната ревизия притежава материалната компетентност да определя данъчни задължения, но както вече казахме това става само с
издаването на данъчен акт. За да издаде този акт, данъчният орган извършващ ревизията трябва да притежава териториална, персонална и повременна компетентност,
които се придобиват единствено въз основа на акта за възлагане на ревизията. Освен
това трябва да обърнем внимание и на това, че материалната компетентност да се определят данъчни задължения се конкретизира точно чрез акта за възлагане на ревизията, тъй като с него се определя какви точно данъчни задължения могат да бъдат
ревизирани, респ. определени с ДРА9. До момента на издаването на акта за възлагане
на ревизията компетентността на данъчния орган е „латентна”, тя не може да бъде
проявена по никакъв начин в процедурата по издаване на ДРА.
Извода, който можем да направим е, че в разглежданата процедура именно териториалният директор е този данъчен орган, които притежава изключителното право9

Решение № 11421/30.10.2008 г. по АХД № 8096/2008 г. на ВАС – I А отд.
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мощие да възлага данъчни ревизии и определя конкретните размери на данъчните
задължения чрез издаване на данъчен акт и това свое правомощие, той може да упражни лично или да го делегира на друг данъчен орган в съответната териториална
дирекция. Когато казваме, че той има правото да възлага данъчна ревизия, не бива да
забравяме, че именно от този акт възниква не само персоналната, материалната и
повременната, но и процесуалната компетентност на данъчния орган, на който беше
възложено издаването на ДРА.
При разглеждането на компетентността като едно от изискванията за законосъобразност при издаването на ДРА на този етап от развитието на данъчното законодателство не можем да не обърнем внимание, че подобно „широко” делегиране на правомощия едва ли е най-удачното законодателно решение най-малко поради две причини.
Първата е, че горестоящият административен орган може да делегира всички
свои правомощия на по-долустоящи в административната йерархия данъчни органи,
което води до своеобразно „размиване” на отговорността за незаконосъобразни действия.
Втората е в усложняването на процедурата по издаване на ДРА, което не кореспондира със стремежа за по-бързо установяване във времето на данъчния дълг още
повече, че става въпрос за актове, които са с утежняващ характер за своите адресати.
Според нас ако сравним двата режима на издаване на ДРА, регламентирани съответно в ЗДП и ДПК не без основание бихме отдали предпочитание на първия, като
„по-стегнат” в процесуално отношение, и при който въпросът с компетентността на
органа, издаващ акта е решен по-правилно.
С приемането на ДОПК бяха установени нови правила в процедурата по издаване
на ревизионния акт/РА/, които имат отношение към компетентността като изискване
за законосъобразност10.
Съгласно действащата до 31.12.2012 г. редакция на разпоредбата на чл.119, ал.2
от ДОПК, компетентността за издаване на акта се придобиваше вследствие на заповед, с която органът възложил ревизията след нейното приключване определяше органа компетентен да издаде РА. Трябва да се подчертае, че органът по приходите извършил ревизията не притежаваше правомощия да издаде ревизионен акт. Неговата
компетентност се простираше само до установяване на фактите и обстоятелствата,
които са от значение за определяне на данъчните задължения на лицата и съставянето
на ревизионен доклад. С него се прави само предложение за установяване на данъчните задължения на ревизираното лице и се явява предпоставка за издаване на последващ акт/РА или АПВ ако последният се издава след възложена ревизия/. Прави
впечатление, че ДОПК по същество запази режима на издаване на РА във връзка с
делегирането на правомощия от страна на териториалния директор на НАП към органите по приходите в съответната дирекция, на която той е административен ръководител, което по съображенията изложени по-горе от нас не може да се счита за положителна стъпка в развитието на процесуалното данъчно законодателство. Така например съгласно чл.11, ал.1, т.4 от Закона за Националната агенция по приходите в
правомощията на териториалния директор е да възлага извършването на проверки и
ревизии. В ал.2, т.1 на същата разпоредба е регламентирано, че териториалният директор издава предвидените в ДОПК актове /включително и тези, с които се установяват данъчни задължение/, като в чл.11, ал.3 от кодекса е предвидена възможността
10

Обн. ДВ бр.105 от 2005 г. в сила от 01.01.2006 г. Същите правила се отнасят и за АПВ /актовете за прихващане и възстановяване/, когато се издават по реда на чл.129, ал.2, т.1 след възложена ревизия.
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тези правомощия да могат да се възлагат със заповед, т.е. да се делегират на орган по
приходите и служители от териториалната дирекция11. Тук трябва да обърнем внимание, че съгласно чл.118, ал.2 от ДОПК, териториалният директор на НАП не може
лично да издава РА. Такова правомощие, имат само органите по приходите изчерпателно изброени в чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, правомощията на териториалния директор
на НАП са изразяват само в задължението да оправомощи единият от органите по
приходите, които издава РА – този, които може да възлага ревизията. По същият начин стои въпроса с компетентността и при актовете, издавани по реда на чл.106 и
чл.107 от ДОПК. Тези два вида акта се издават от органи по приходите оправомощени със заповед на териториалния директор на НАП12.
Разликата с преходния режим на издаване на РА беше, че актът не можеше да се
издаде от орган по приходите, които е участвал в установителния етап, предхождащ
самото му издаване и в акта за възлагане на ревизията не се определяше компетентния орган, които да издаде РА. Повече от очевидно, е че този режим на издаване на
РА също не може да се приеме безкритично, а по наше мнение е може би по-неудачен и от предходния. От една страна се запази изключително широката възможност
за делегиране и пределегиране на правомощия, която се въведе още с отменения
ДПК. От друга страна самият процес допълнително се усложни и стана още по-тромав поради необходимостта органът възложил ревизията след нейното приключване
да определи със заповед друг орган, който вече е компетентен да издаде РА /АПВ
при условията на ревизия/.
Последвалите промени в ДОПК, които са в сила от 01.01.2013 г. беше въведен
нов режим на издаване на РА и АПВ, който според нас е поредната стъпка назад в
развитието на нашето данъчно процесуално право13.
С тези промени бяха запазени възможностите за делегиране и пределегиране на
компетентност при издаването на РА като законодателят отчасти се върна към процесуалния ред съществувал по вече отменения ДПК, доколкото със заповедта за възлагане на ревизията се определяше един от органите компетентен да издаде акта, който
същевременно участва и в самото ревизионно производство14. С разпоредбата на
чл.113, ал.3 от ДОПК отново се затвърди възприетата още с ДПК възможност да се
правят изменения в първоначалната заповед за възлагане на ревизията, включително
и по отношение на един от органите, които са компетентни да издадат РА, т.е. запази
се възможността за пределегиране на персонална компетентност. Новото в настоящата процедура, а и в данъчното ни законодателство изобщо е, че РА/АПВ при условията на ревизия/ за първи път се издава вече не от един, а два органа. Тук следва да
обърнем внимание, че не става въпрос за наличието на колегиален орган, а за два отделни административни органа всеки, от които притежава своя собствена компетентност при издаването на РА. Така съгласно чл.119, ал.2 от ДОПК, ревизионния акт се
11
Изключение от това е само правомощието по чл.11, ал.2, т.2 от ДОПК свързано с разглеждането и изпращането до съответния съд на жалби против актове и откази да бъдат издадени актове на органите на агенцията, както и против действията или бездействията на органи или
служители на агенцията на територията на региона.
12
Съгласно чл.4, ал.4 от ЗМДТ сужителите в общината притежаващи компетентността, т.е
правата и задълженията на органи поприходите и публични изпълнители се определят със заповед от кмета насъответната община. Това означава, че всеки един акт за установяване на данъчни задължения, издаден от лице, което не е оправомощено от кмета на общината ще бъде
нищожен.
13
Обн. в ДВ бр.99 от 2012, в сила от 01.01.2013 г.
14
Вж. чл.113, ал.1, т.2 от ДОПК.
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издава от органа възложил ревизията и от ръководителя на ревизията в 14-дневен
срок от подаването на възражение срещу ревизионния доклад или от изтичане на срока за подаване на възражение. При евентуално несъгласие между тези два органа, ревизионният акт се издава от друг орган по приходите, определен от териториалния
директор на НАП или оправомощено от него лице.
На пръв поглед, при сега действащата редакция на чл.119, ал.2 от ДОПК компетентността на органите, издаващи РА възниква по силата на закона, тъй като правната норма е тази която регламентира кой следва да го издаде. Но един по-внимателен
прочит на тази разпоредба, както и нейното анализирането във връзка с нормите на
чл.11, ал.1, т.4, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗНАП и чл.112 и чл.113, ал1 и ал.3 от ДОПК, които
бяха разгледани по-горе по категоричен начин навежда на логичния извод, че персоналната компетентност при издаването на РА се придобива вследствие на делегиране
и пределегиране на правомощия от териториалния директор на НАП и оправомощени от него органи по приходите и/или служители.
Критичният поглед върху така установения режим на издаване на РА във връзка
с компетентността на органите, които ги издават поражда повече въпроси, отколкото
дава отговори. Така например от юридическа гледна точка трудно можем да намерим
приемливи аргументи в полза на установеното в чл.119, ал.2 от ДОПК законодателно
решение, РА да се издава от два органа, които имат еднаква компетентност в процедурата по неговото издаване като едновременно с това те да са в положение на висше
стоящ към по-долу стоящ в системата на НАП. Ако органът възложил ревизията е изпълнителният директор на НАП, а ръководител на ревизията е служител на териториалната дирекция е напълно възможно да се осъществи административен натиск, които да доведе до незаконосъобразно определяне на данъчни задължение. От друга
страна ако при тази примерна хипотеза не се стигне до съгласие между тези два органа, съгласно чл.119, ал.3 от ДОПК би следвало териториалният директор на НАП или
оправомощено от него лице да определи друг орган, който да издаде акта т.е. орган,
който е по-ниско стоящ в административната йерархия ще делегира персонална компетентност без да се съобразява с делегиране извършено от по-висшестоящ орган в
предходен период във времето. Това едва ли е приемливо, най-малко поради обстоятелството, че при подобни случаи би се стигнало до нарушаване на принципа на
субординацията, върху който се изгражда и функционира всяка една административна система. Друг пример в тази насока е ако овластените да издадат РА органи имат
различни мотиви по отношение постигнатото съгласие за вида и размера на данъчното задължение, което ще се определи с акта. ДОПК не дава отговор какво би следвало
да се предприеме при такава хипотеза, която в чисто практически план не е невъзможно да се случи. Безспорно е само, че съгласно чл.120, ал.1, т.5 от ДОПК, РА трябва задължително да съдържа мотиви, като част от формалните изисквания за неговата
законосъобразност и това изискване не може да се заобиколи или пренебрегва. Но дали е възможно всеки един от органите издаващи акта да излага различни мотиви във
връзка с определеното с него по основание и размер данъчно задължение или наличието на подобна хипотеза би следвало да се счита за непостигане на съгласие да се
издаде РА по смисъла на чл.119, ал.3 от ДОПК? От друга страна как би се отразило
това на правото на защита на данъчния субект, както и на последващия административен и съдебен контрол за законосъобразността на РА от гледна точка на това, кои
мотиви ще се ползват с по-голяма тежест, тези на ръководителя на екипа или на органа възложил ревизията? Все пак да не забравяме, че органът, който възлага ревизията
притежава по-голяма компетентност, най-малкото поради това, че ръководителя на
екипа придобива своята по отношение на конкретния АУЗД вследствие на делегира371
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не или пределегиране на правомощия от страна на възложителя на ревизията. Това са
все въпроси, на които ДОПК не дава отговор и които според нас е възможно да
доведат до съществени различия както в практиката на административните органи,
така и на съда.
Според нас евентуалното наличие на различни мотиви в АУДЗ т.е. на такива изложени от ръководителя на ревизията и от органа възложил ревизията е недопустимо. По правната си същност мотивите представляват фактическите и правни основания за издаването на акта. В мотивите на РА се отразяват установените в хода на ревизионното производство факти и обстоятелства, които за от значение за определяне
на данъчния дълг, както и направените въз основа на тях правни изводи, които в
своята съвкупност са довели до установяване на правното основание и размера на
конкретното данъчно задължение. Погледнато от този аспект наличието на различни
мотиви отразява различния подход на органите издаващи акта, както и различната
воля за постигането на крайното решение – определянето по основание и размер на
данъчното задължение с ревизионния акт. Поради това ни се струва, че при наличието на различни мотиви в процедурата по издаване на РА по-скоро ще сме изправени
пред хипотезата на несъгласие между органите, компетентни да издадат РА, независимо, че крайният резултат от това различие може и да не се отрази на размера на данъчното задължение, което ще се установи с акта.
Друга особеност при изследването на тази проблематика представлява периода от
време, през който органът по приходите може да упражнява своята компетентност
свързана с издаването на РА. За наличието на компетентност във времето обръща
внимание проф. И. Дерменджиев, които определя компетентността като властническо правомощие на определен по закона орган да може само той за определени случаи, в определени териториални предели и за даден период от време да издава предвидените актове на държавно управление15. В данъчноправната литература, проф. Г.
Петканов също обръща внимание на това, че компетентността при издаването на
данъчнооблагателните актове е обвързана с определен период във времето16.
Тази времева компетентност на органа по приходите, издаващ АУДЗ се определя
на първо място от разпоредбата на чл.109 от ДОПК в съответствие, с която производство по установяване на данъчни задължение по този кодекс не се образува когато са
изтекли пет години от изтичането на годината, в която е подадена или е следвало да
бъде подадена данъчна декларация, като този. Предвидено е само едно отклонение от
това правило и то е, че срокът не тече, когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването на конкретните данъчни задължения,
но по същество то не дерогира компетентността във времето на органа, издаващ РА.
Вярно, е че цитираната правна норма регламентира един преклузивен по своята правна същност срок, но точно в рамките на този срок органът по приходите има правомощия да предприеме действия по извършване на проверка или ревизия, които да
приключат с издаването на АУДЗ. Това е периода назад във времето, в който приходната администрация притежава правомощията да установява факти и обстоятелства,
които са от значение за определяне на данъчните задължения на лицата по основание
и размер. Всяко едно установяване и/или позоваване на такива факти извън този период от време ще доведе както до съществено нарушаване на процесуалните правила,
така и до некомпетентност на органа, издал РА. С други думи това означава, че все-

15
16

Вж. Дерменджиев И., Административния акт, С., 1985, с.28.
Вж. Петканов, Г. Данъчен…..с. 54-55.
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ки РА, с който се установяват данъчни задължения извън срока по чл.109 от ДОПК
ще бъде незаконосъобразен и поради нарушаване на времевата компетентност.
На второ място, тя се определя от органа възлагащ ревизията с издадената от него
заповед за възлагане, с която съгласно чл.113, ал.1, т.4 от ДОПК се определя ревизираният период. Това е онзи период назад във времето, който ще бъде ревизиран, и за
който ще бъде издаден РА. Приемаме, че тази компетентност с основание може да се
приеме за вторична, тъй като тя „стъпва” на срока, определен в чл.109 от ДОПК. Тази
условно наречена от нас вторична времева компетентност може да бъде изменяна
или променяна, тъй като чл.113, ал.3 от кодекса допуска възможността, да се променя
всеки един от реквизитите на заповедта за възлагане на ревизията с издаването на
нова заповед. Необходимо е да се обърне внимание, че периода, който ще бъде ревизиран задължително трябва да се „вмества” в рамките на срока визиран в чл.109 от
ДОПК. Независимо, че самата процедура по издаване на заповедта за възлагане а ревизията е извън предмета на настоящата статия, като слабост в нормативната уредба
бихме посочили липсата на регламентация относно броя на измененията на първоначалната заповед. В този си вид редакцията на чл.113, ал.3 от кодекса създава възможност за реализирането на административен натиск спрямо данъчните субекти от страна на органите по приходите с оглед продължителността на ревизионното производство, което може да се проточи във времето, далеч извън сроковете по чл.114 от
ДОПК.
Наличието на тази разновидност на компетентността във времето, отнасяща се до
вече изтекъл срок може да се обясни със спецификата на данъка. Независимо от това
какъв е данъка – пряк, косвен, държавен или местен, за да бъде той определен по основание и размер е необходимо да е настъпило данъчното събитие и да е изтекъл определен данъчен период. След като изтече този законоустановен данъчен период, лицата които имат качеството на данъчни субекти за длъжни да подават данъчни декларации, с които да определят размера на дължимия от тях данък или да представят информация, която е от значение за определяне на данъчните им задължения. Контролът върху това дали лицата са спазили тези законови изисквания и правилно са
декларирали дължимите от тях данъци е винаги последващ. Това налага наличието на
установителен етап, предхождащ самото издаване акта, целта на който е да се установят настъпили назад във времето факти, които имат пряко значение за определяне на
конкретния вид данък по основание и размер. Поради това е невъзможно времевата
компетентността на органа, издаващ АУДЗ да е занапред.
Ако систематизираме особеностите на производството по издаване на РА през
призмата на компетентността като изискване за законосъобразност при издаването на
АУДЗ бихме направили следните изводи:
- компетентността възниква въз основа на закон и по делегация, като е допустимо
и пределегирането на правомощия;
- материалната, териториалната, персоналната и времевата компетентност на органите издаващи акта/ръководителят на екипа/ се определя със заповедта за възлагане на ревизията. Това не важи за териториалната компетентност на изпълнителния
директор на НАП, в случаите когато заповедта за възлагане на ревизията се издава от
него или от негов заместник, както и в случаите когато тази заповед се издава от органа приходите, оправомощен от териториалния директор на НАП.;
- заповедта за възлагане на ревизията е акта, който „активизира” компетентността
на органите издаващи АУДЗ. До този момент тя е „латентна” и не може да бъде упражнявана самостоятелно по преценка на органа по приходите;
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- РА и АПВ, издадени след назначена ревизия, се издават от два отделни органа,
всеки от които притежава самостоятелна компетентност;
- времевата компетентност на органите издаващи АУДЗ е винаги за период назад
във времето и задължително в срока по чл.109 от ДОПК;
- с издаването на заповедта за възлагане на ревизията органите издаващи
РА/АПВ/ придобиват и процесуална компетентност17.
Правоотношенията, които възникват и се развиват при издаването на АУДЗ от
гледна точка на компетентността на органите издаващи този вид актове можем да
охарактеризираме като първични и вторични.
Първичните възникват между изпълнителния директор на НАП, в случаите когато същият е оправомощил някой от своите заместници по реда на чл.12, ал.2 от
ЗНАП да възлага заповед за възлагане на ревизия. Такива са и правоотношенията,
които възникват между териториалния директор на НАП и оправомощен от него орган по приходите да възлага извършването на данъчни ревизии. Наричаме тези правоотношения първични, тъй като тяхното наличие е абсолютно необходима процесуална предпоставка за упражняване на правомощията по издаване на АУДЗ,т.е условие за фактическо проявление на компетентността на органа издаващ акта.
Като вторични можем да определим правоотношенията, които възникват след
издаването на заповедта за възлагане на ревизията между органа, който я е възложил
и ръководителят на екипа. И двете групи правоотношения са властнически /вътрешноведомствени/ по своя характер, тъй като възникват и се развиват на основата на
власт и подчинение в рамките на самата администрация. От това правило обаче има
изключение и това са правоотношенията, които възникват и се развиват между органа, възложил ревизията и ръководителят на екипа след като е издадена заповедта за
нейното извършване. Тези правоотношения възникват на етапа, в които трябва да се
издаде РА след като ревизията е приключила и не могат да бъдат определени като
властнически независимо, че са административни по своя характер. Това е така поради факта, че и двата органа на този етап от процеса имат равни правомощия, независимо, че е възможно единият от тях и по-точно този възложил ревизията да е по-висшестоящ в административната йерархия18.
Изследването на въпросите свързани с компетентността на органите издаващи
АУДЗ не може да не предизвика критично отношение спрямо действащата към момента нормативна уредба. Някои от тях, свързани със законодателното решение два
органа да издават РА изложихме по-горе, поради което в допълнение бихме казали,
че подобен подход води прекаленото усложняване на тази процедура особено ако не
се постигне съгласие между тях при издаването на акта, което не може да се счита за
правилната посока в развитието на нашето данъчно законодателство.

17
Компетентността, като едно от изискванията за законосъобразност на индивидуалните административни актове, каквито по своята същност са и АУДЗ, регламентирани в чл.146 от АПК,
подлежи на служебна проверка при тяхното обжалване. По подробно вж. Георгиев, Б. Административно правосъдие и обществен интерес, издателство на БСУ, 2015 г., с.67-75.
18
Вж Лазаров, К. Административно право, С., 2007, с.31.
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ИЗВЪРШВА ЛИ ДЪРЖАВНИЯТ СЪД КОНТРОЛ
НАД АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
Мартин Николов Странджански
Бургаски свободен университет

DOES THE STATE COURT MAKE CONTROL OVER THE
ARBITRATION AGREEMENT
Martin Nikolov Strandzhanski
Burgas Free Uniwersity
Abstract: This paper considers to what extent the state court exercise control over arbitral
agreement in relation with its power to review an arbitral award, and trying to explain and
prove the inner connectivity between arbitral agreement of the parties and the arbitral
award. The present work also examines Bulgarian and U.S. arbitral legislation in
comparison.
Key words: arbitral agreement, arbitral award, state court, control, review
Въведение
Същност на арбитражното споразумение
Арбитражното споразумение е правен институт, заемащ ключово място в арбитражния процес, при решаване на спорове от частноправен имуществен характер. С
арбитражното споразумение страните по един договор очертават кръга на споровете,
които могат да възникнат между тях и се съгласяват те да бъдат поставени на разглеждане и разрешаване от арбитражен съд. По своя характер арбитражното споразумение представлява договор за арбитраж, който има процесуални последици и затова
е процесуален договор. Характеристиката на договор, поставя пред арбитражното
споразумение законоустановени изисквания за валидността му, подчинявайки го на
закона, където седалището на арбитража. Така, ако арбитражното производство е на
територията на Република България, то за валидността на арбитражното споразумение ще бъде валиден Законът за задълженията и договорите. В случай обаче, че арбитражното споразумение се отнася за международен арбитраж, тогава по силата на чл.
5, ал. 1, б. „а“ от Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения на ООН от 1958 г., страните могат да подчинят арбитражното решение на закон различен от онзи на седалището на арбитражния съд. Законовата валидност на арбитражното споразумение е от съществено значение при конституирането на арбитражният съд и е източникът, от който той извежда правомощието си да
разгледа и реши отнесения до него конкретен частноправен спор. От арбитражното
споразумение произтича и едно важно, последващо правомощие на вече учредения
арбитражен съд, да се произнесе относно собствената си компетентност, ако друго
не е уговорено от страните (kompetenz-kompetenz, или компетентност относно компетентността). Тази компетентност е основанието, въз основа на което арбитражът мо-
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же да подложи на преглед валидността на самото арбитражно споразумение: в сила
ли е то, да го тълкува и изпълняемо ли е.
Така процесуалният договор за арбитраж се явява правната рамка на арбитражното производство, в която страните избират арбитри и в която могат да определят процедурата, която арбитражният съд трябва да спазва в производството, в случай на арбитраж ad hoc. Сключеното арбитражно споразумение е относителна отрицателна
процесуална предпоставка и поставя преграда пред държавния съд да разгледа частноправен спор, предмет на арбитражното споразумение. По този начин се стига до
промяна на подведомствеността (чл. 8, ал. 1 ЗМТА във вр. с чл. 19, ал. 1 ГПК).
За да бъде валидно арбитражното споразумение е необходимо да бъде в писмена
форма, било като отделен акт или като арбитражна клауза в договор, или споразумението да се съдържа в разменени писма, телекси, телеграми и други средства за съобщения между страните (чл. 7, ал. 1, ал. 2 ЗМТА). Законодателят изрично е уредил
обхвата на споровете, които могат да бъдат отнесени за разрешаване от арбитраж
като лимитативно е въвел само гражданските имуществени спорове. Поради това е
недопустимо да се сключват арбитражни споразумения или арбитражни клаузи по
договори за вещни права, трудови правоотношения, владение върху недвижим имот,
потребителски договори. Извън обхвата на арбитража са и спорове за произход, прекратяване или унищожаване на брак и други неимуществени права, поради което
също е недопустимо да се сключват арбитражни споразумения за тяхното уреждане.
Прегледът на законодателната уредба на споровете, които могат да бъдат подсъдни
на арбитражен съд по българското право и съответно могат да бъдат предмет на
арбитражно споразумение или арбитражна клауза, показва една сравнителна ограниченост в сравнение с едно от най-старите законодателства, регулиращи материята на
арбитража – това на САЩ.
Поради централното значение на арбитражното споразумение за арбитражното
производство, което е намерило широка регламентация и дефиниция както в основни международни актове като: Европейска конвенция за външнотърговски арбитраж
от 10.06.1958 г. (обн. в д.в., бр. 57 от 21.07. 1964 г.); Конвенцията за признаване и
изпълнение на чуждестранни арбитражни решения на ООН от 1958 г. (обн. в д.в.,
бр. 2 от 08.01.1965 г.): моделът-закон за международния търговски арбитраж на
UNCITRAL (от 1985 г. с изм. от 2006 г.), така и в националното законодателство на
Република България – Закон за международния търговски арбитраж (обн. в д.в. бр.
60 от 05.08. 1988 г.), е предвидена значима роля и функция на държавния съд, възлагайки му правомощия по контрол върху валидността му.
Контрол на държавния съд върху арбитражното споразумение
Арбитражът е форма на частно правораздаване при разрешаване на спорове от
частно-правен имуществен характер, което означава, че въпреки правораздавателните му функции, той е обществен (граждански) правораздавателен орган. Неговото
конституиране и компетентност да се произнесе по представения му за разглеждане
спор е обвързано изцяло от правоотношенията между страните по него. Тези правоотношения намират концентриран израз в съгласието за арбитраж (арбитражното
споразумение). Това е основанието арбитражният съд, след като разгледа делото и
ако няма основания за прекратяването му, да постанови арбитражно решение. С
арбитражното решение, решаващият орган слага окончателно край на спора със сила
на присъдено нещо, а с влизането си в сила става годно изпълнително основание.
Тоест то има и процесуални, и публичноправни последици. Особеността на арбитражното решение е, че е частноправен акт, който не подлежи на апелация или каса376
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ция и може да бъде атакувано единствено по исков ред, при условие, че е порочен.
Основанията, въз основа на които арбитражното решение може да бъде атакувано, са
изрично изброени в законовия текст на чл. 47, ал. 1 от ЗМТА. От петте законоустановени основания за отмяна на решението на арбитражния съд, четири от тях имат за
предмет арбитражното споразумение, като в две от основанията (т. 5 и т. 6 на ал. 1,
чл. 47) е предвидена санкция за отмяна на решението поради това, че е издадено в
противоречие или излиза вън от рамките на арбитражното споразумение между
страните. В останалите две основания (т.1 и т. 2 на ал. 1, чл. 47) опорочаването на арбитражното споразумение се състои в това, че страна по сключеното споразумение е
била недееспособна (т.1); арбитражно споразумение не е сключвано – тоест, когато е
налице липса на съгласие спорът да се отнесе до арбитраж или арбитражното
споразумение е недействително съобразно закона избран от страните, или ЗМТА
(т.2). През 2017 г., законодателят е въвел основание за нищожност на арбитражно решение. В ал. 2 на чл. 47 постановява, че арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни. Така, от
прегледа на законовия текст се вижда голямото значение на арбитражното споразумение. На практика по исковете за отмяна на порочно арбитражно решение, държавният съд ще бъде призван да осъществи преценка за валидност на споразумението, а
чрез произнесеното си решение, ще упражни функцията си на контрол в арбитража.
Компетентност на държавния съд
По силата на Конституцията на Република България от 1991 г. и залегналите в
нея разпоредби на глава шеста (съдебна власт), чл. 117 – 124 е урегулиран супремата
на съдебната власт и в частност на съдилищата, възлагайки им упражняването на
правомощия „по защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата“ (чл. 117, ал. 1 КРБ). Конституционната норма на чл. 124
конкретизира задължението на Върховния касационен съд да осъществява върховен
съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Разпоредбата на чл. 124 от КРБ е подробно изяснена в тълкувателно Решение № 2 от 10
февруари 2005 г., Конституционно дело № 9/2004 г., според което в обхвата на съдебния надзор осъществяван от ВКС за точното и еднакво прилагане на законите от
всички съдилища, обхваща приложимите закони по всички категории съдебни дела,
без тези, по които надзор осъществява Върховният административен съд и не е ограничен от инстанционната компетентност на съда. В светлината на конституционните
текстове и на цитираното тълкувателно решение на Конституционния съд (КС) е недвусмислено ясно, че компетентен да разгледа иск за отмяна на арбитражно решение
е ВКС. Компетентността на ВКС, освен това, е указана императивно в законовата
норма на чл. 47, ал. 1 от ЗМТА като в случая тази уредба е напълно последователна
по смисъла на върховния закон. Конституционните и законови норми, върху които е
закрепена компетентността на ВКС по контрола над арбитражните решения, му придават и една изключителна международна подсъдност, и подведомственост по отношение на решенията постановени от български арбитраж. С промяна от 2017 г. на
Граждански процесуален кодекс (ГПК), глава тридесет и шеста, производство по
издаване на изпълнителен лист, чл. 405, ал. 5 е възложена контролна функция на окръжния съд като той е нормативно задължен да откаже издаване на изпълнителен
лист, когато арбитражното решение е нищожно по смисъла на чл. 47, ал. 2 ЗМТА.
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Характер на исковото производство за отмяна на арбитражно решение по
ЗМТА
На първо място, производството за отмяна на арбитражно решение пред ВКС е
едноинстанционно и по него не се прилагат правилата на общия исков процес. В пълна сила са обаче принципите и основните начала на гражданския процес, като: законност, диспозитивно начало, служебно начало, състезателност, равенство на страните,
установяване на истината, публичност и непосредственост, вътрешно убеждение, разглеждане на делото в разумен срок. Въпросът за едноинстанционността на арбитражното производство както пред арбитражен съд, така и на контролно-отменителното
производство пред ВКС в правната теория изглежда еднозначно решен. Това наистина е така, ако бъдат разглеждани поотделно, сами за себе си – и особено, ако се изхожда от хипотезата, че, например, производството пред арбитражния съд би приключила с издаването на арбитражното решение и влизането му в сила за страните по
спора, тоест – не се стига до иск за отмяна пред ВКС. В практиката на Конституционния съд обаче разбирането за едноинстанционност се подлага до известна степен на
критика. Така, в обстоятелствената част на Решение № 9 от 24 октомври 2002 г.,
конституционно дело №15/2002 г., той е приел, че: „макар и извън съдебната власт
установените със ЗМТА правила за производство пред арбитражен съд го
поставят на нивото на своеобразен “стадий на процеса” по смисъла на чл.122, ал.1
от Конституцията, при което защитата по чл.47 ЗМТА е следващият стадий. От
тази гледна точка, доколкото чл.122, ал.1 in fine има предвид наличието винаги на
повече от един стадий на процеса, защитата в рамките на арбитражния процес в
неговата цялост се осигурява в два стадия: пред недържавния, арбитражен и пред
държавния съд“. Практиката на КС изглежда по-прецизна при дефинирането на този
въпрос, още повече, че контролът на ВКС в случая не е, а и по никакъв начин не би
могъл да се определи като извънинстанционен, по аналогия с производството по
гл. Двадесет и четвърта от ГПК „отмяна на влезли в сила решения“ , понеже държавният съд е призван да извърши преглед на правораздавателен акт, който не е влязъл в
сила.
Недоволната от арбитражното решение страна може да подаде иск за отмяната
му в тримесечен срок от момента на получаване на арбитражното решение, а когато
е било направено искане за допълване, поправка или тълкуване – от деня, в който арбитражният съд се е произнесъл по искането (чл. 48, ал. 1 ЗМТА). Коментираният
тримесечен срок, в който трябва да се депозира искът пред ВКС е преклузивен и ако
бъде пропуснат, правото по него се погасява.
Бъде ли сезиран обаче ВКС от надлежна страна, при спазен срок и допусне ли делото за разглеждане, той ще бъде ограничен в своя контрол върху валидността на арбитражното решение само до основанията, посочени в чл. 47 ЗМТА, без да се занимава със спора по съществото на материалното право. Прецизният преглед на законовия
текст на ЗМТА (Ню йоркската конвенция и законът-модел за международния търговски арбитраж UNCITRAL) води до извода, че контролът на държавния съд може да
бъде определен като „ограничен“. От друга страна, страните по арбитражното споразумение, не могат да уговарят, че някакъв друг орган, различен от държавния съд, ще
осъществява контрол върху решението по арбитражния спор, както и не могат да изключат съдебния контрол на ВКС. В това отношение нормата на чл. 6 от ЗМТА има
императивен характер и заплашва с нищожност подобни уговорки между страните по
арбитражното споразумение. Както беше вече посочено, контролът за валидност на
арбитражното решение, упражняван от ВКС, е на практика контрол върху валидност378
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та на арбитражното споразумение, съгласно законовите основания по чл. 47, ал. 1,
т.1, т. 2, т. 5, т. 6 и ал. 2 от ЗМТА. Тези законови основания изключват възможността
арбитражното решение да бъде атакувано поради противоречие с материалния закон,
непълнота на доказателствата или необоснованост, така то би било отменяемо само
на процесуални нарушения. Искът за отмяна на арбитражно решение, когато основанието е взето от т. 1, ал. 1, чл. 47 ЗМТА, ще възложи на ВКС да осъществи преценка
дали страната по арбитражното споразумение е била дееспособна към момента на
сключването му. Ищецът обаче не би могъл да се позове на това основание за отмяна,
ако преди това не е възразил пред арбитражния съд с липсата на дееспособност. По
съществото на производството държавният съд ще бъде ангажиран с проверка на обстоятелствата и фактите във връзка с нейната дееспособност и на тази база, и условията по сключването на атакуваното арбитражно споразумение. Ако съдът установи,
че е налице недееспособност на ищеца, закономерно това ще доведе до постановяване на решение, с което искът за отмяна ще бъде уважен, а арбитражното решение отменено като опорочено в следствие на недействителното арбитражно споразумение.
Основанието залегнало в т.2, ал. 2, чл. 47 на ЗМТА предвижда отмяна на процесното
арбитражно решение, ако то е било постановено в условията на не сключено арбитражно споразумение или недействително съобразно закона избран от страните, а
при липса на избор – съобразно ЗМТА. Сезиран с такъв иск за отмяна, ВКС ще извърши проверка за наличието на сключено между страните арбитражно споразумение, тоест – съществува ли в правния мир процесуален договор, съгласно който страните по него са възложили на арбитражен съд да реши с правораздавателен акт възникналия между тях частноправен спор. При констатирана липса на арбитражно споразумение актът на арбитражния съд ще бъде отменен. В хипотезата на разглежданото основание по т. 2, ал. 2, на чл. 47 държавният съд ще отхвърли иска за отмяна, ако
заинтересуваната страна – ищец не се е позовала на липсата на арбитражно споразумение в производството пред арбитражния съд. Въведеното второ основание в разглежданата норма, засяга опороченост на арбитражното решение, поради недействителност на арбитражното споразумение според избрания от страните закон или
ЗМТА. И тук порокът на арбитражното решение ще е следствие недействителност на
арбитражното споразумение. Основанието за отмяна на арбитражно решение по т. 5
на чл. 47 ЗМТА предвижда опорочено арбитражно решение, постановено по спор непредвиден в арбитражното споразумение или съдържа произнасяне по въпроси извън
предмета на спора. В тази хипотеза е налице липса на връзка между споразумението
относно спора между страните и решението на арбитража. В този случай опороченото арбитражно решение не постига правната последица, изразяваща се в сила на пресъдено нещо (или правораздаваща сила); правният спор между страните не е преустановен, липсва регулиращата и изпълнителна сила. И тук държавният съд ще трябва
да подложи на преглед арбитражното споразумение, да установи, какво е съдържанието му и за какъв спор страните са се условили. В тази хипотеза обаче няма да е налице, какъвто и да е порок на споразумението за арбитраж – то ще е валидно, но не
съобразяването с предвидения в него спор от страна на арбитражния орган, ще е
повлече порочност на правораздавателния му акт. Последното основание, по което
ВКС ще осъществи правомощията си на контрол върху арбитражното решение, извършвайки преди това контрол върху арбитражното споразумение, е залегнало в т. 6.
и предвижда: несъобразеност при образуването на арбитражния съд или арбитражната процедура със споразумението на страните освен ако то (споразумението) не противоречи на повелителни разпоредби на закона (ЗМТА), а ако липсва споразумение –
когато не са приложени разпоредбите на ЗМТА. В случая, порокът на крайния право379
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раздавателен акт на арбитража ще е в следствие на процесуални нарушения, но конкретно в първото предложение на законовия текст, те са пряка последица от нарушеното споразумение за арбитраж между страните. В хипотезата на второто предложение на нормата, съдът ще трябва да извърши преглед на това, отговаря ли споразумението на повелителните норми на закона. Основанието за нищожност, съгласно ал. 2
на чл. 47 от ЗМТА, съдът ще приложи, когато констатира, че е решен спор, чийто
предмет не подлежи на арбитраж. В тази хипотеза, решение на арбитражен съд би било нищожно, ако арбитражното споразумение между страните е именно за неподлежащ на арбитраж спор. Така, самото споразумение ще се окаже нищожно и съдът, установявайки това, ще бъде принуден да прогласи арбитражния правораздавателен акт
за нищожен. Нищожното арбитражно споразумение, повлича нищожност и за арбитражното решение.
Извършеният обзор на петте от общо шест законови основания за отмяна на порочно арбитражно решение по българското законодателство, навежда на заключението, че държавният съд, в лицето на ВКС, чрез правомощията си за контрол върху арбитражното решение, неизменно ще трябва да осъществява и един процесуален контрол върху самото арбитражно споразумение. Това е така, защото договореното между страните в арбитражното споразумение е предмет на преглед и преценка от съда и
установеното във връзка с това, ще даде отговор налице ли е порок в арбитражното
решение. Основанията въведени от закона заставят съда да извърши един взаимосвързан контрол. Още повече, че няма как, чрез контрола на крайния правораздавателен акт на арбитража, държавният съд да не постави на преценка вътрешните –
между страните – правоотношения, намиращи израз в сключения договор за арбитраж. Това се явява един успореден контрол, изходът от който обуславя съдбата на
атакувания правораздавателен акт на арбитражния съд.
Съдебният контрол върху арбитражното споразумение според законодателството на САЩ
В системата на англосаксонското право, към която спада законодателството на
САЩ, нормативната база регулираща правоотношенията по арбитражно разрешаване
на частноправни имуществени спорове запазва централната роля на института на арбитражното споразумение. Сравнителният преглед на американското законодателство и
нормите на българското арбитражно право, подчертано показват определени различия, въпреки тенденциите на унификация на правилата за международен търговски
арбитраж. На първо място различията се изразяват главно по отношение приемането
на правилата на закона-модел за международния търговски арбитраж на UNCITRAL.
Това важи в пълна сила за САЩ, чийто Федерален арбитражен закон (U.S. Federal
Arbitration Act (FAA) 1925) е най-старият, действащ закон за арбитраж в света и не се
базира на закона-модел на UNCITRAL за международния търговски арбитраж. Доколкото обаче САЩ са федерална държава и има втори кръг на законодателство –
т. нар. щатско законодателство, трябва да се отчете, че в Кънектикът, Флорида, Калифорния, Тексас, Луизиана, Илинойс, Орегон и Джорджия, местните законодателни
органи са въвели в арбитражните закони правилата на закона-модел на UNCITRAL за
международен търговски арбитраж. В практиката на Върховния съд на САЩ еднозначно се приема, че федералният арбитражен закон има примат над щатските законодателни норми, които ограничават приложимостта на арбитражните споразумения
между страните. Тази практика е израз на заложената в самия федерален закон философия на „национална политика за подкрепа на арбитража“. Причините, които са наложили националната политика на фаворизация на арбитража и запрета на отделните
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щати да приемат законодателни решения, даващи правомощия на щатските съдилища да разглеждат спорове, по които страните са се споразумели да разрешат пред
арбитражен съд, произтичат от желанието за насърчаване на търговията. Обхвата на
арбитрируемите спорове е очертан в параграф втори на Федералния закон за арбитража и включва: спорове възникнали във връзка с търговско мореплаване или други
търговски договори, включващи търговски отношения между щатите или отвъдморска търговия. Изискването е арбитражните споразумения да бъдат в писмена форма, с оглед тяхната валидност, окончателност и приложимост. Законът въвежда и ограничен кръг от трудови правоотношения, които не подлежат на решаване от арбитраж, такива са: трудови договори на работещи в железопътния транспорт, моряци
или работници, полагащи труд в компании, извършващи междущатска или външна
търговия. По отношение на арбитражни споразумения по трудови и потребителски
договори, извън лимитативно изброените в закона, съдът следва практика на признаването им за допустими и валидни, тъй като, ако се допусне разширено тълкуването
на законовата норма, то би се стигнало до резултат на закононарушение. През 2017 г.
Конгресът на САЩ предприема законодателни мерки за париране на установената от
Върховния съд практика на ограничено тълкуване на нормата на параграф две от федералния закон за арбитража, приемайки на 22 март Закон за справедлив арбитраж
(Arbitration Fairness Act of 2018). По повод този законодателен акт на Конгреса, трябва да се отчете, че с него е направена своего рода законодателна реформа относно
предварителното арбитражно споразумение за разрешаване на спорове, възникнали
от потребителски договори, приближавайки по този начин законодателството на
САЩ до това на общностния правен ред на ЕС. В параграф 402 „Валидност и приложимост“ на цитирания закон се установява забрана за сключване на предварителни
споразумения за арбитраж по потребителски или трудови договори, както и спорове,
произтичащи от нарушения на антимонополното законодателство, или на основание
включващо нарушаване на граждански права. В параграф 401, ал. 5. на същия закон е
дадена легална дефиниция на термина „предварително арбитражно споразумение“,
което означава: „всяко споразумение за арбитраж по договор, по който все още не е
възникнал спор“. Важно е да се разгледа и законовата дефиниция на термина „потребителски спор“, дадена в чл. 3 на същия параграф. В този термин законодателят е
включил широк спектър от граждански правоотношения, имащи за предмет недвижими имоти, движимо имущество, лични и семейни кредити, услуги, влогове, услуги
свързани със сигурността. За така очертаните правоотношения, законът въвежда и
контрол върху предварителните арбитражни споразумения, относно тяхната валидност и приложимост, възлагайки изключителната компетентност на федералните
съдилища. Изключителната компетентност на държавния съд, да разреши спор, произтичащ от нарушаване на конституционни права на граждани (независимо дали става дума за щатска конституция или конституцията на САЩ) е изцяло запазена, независимо от наличието на сключено арбитражно или предварително арбитражно споразумение. Според тълкуването на чл. 2 от параграф 402 обаче е допустимо предварително споразумение за арбитраж по колективни трудови договори между работодатели и трудови организации или синдикати.
Компетентност на държавния съд
Федералният закон за арбитраж на САЩ регламентира законовите правомощия
на държавните съдилища по контрол на арбитражни решения, както и основанията,
въз основа на които може да се иска отмяна на постановено арбитражно решение.
Компетентен да разгледа иск за отмяна на арбитражно решение е окръжният съд
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(district court) по мястото, където арбитражният орган е постановил правораздавателния си акт. Срокът за сезиране на държавния съд с иск за отмяна на арбитражно решение е три месеца от момента, в който страните са получили решението или са били
уведомени, че е изготвено.
Основания за отмяна на арбитражно решение
Основанията за отмяна са общо четири и са законово закрепени в повелителната
норма на параграф 10 от Федералния закон за арбитраж. Така, основанието по ал. 1
дава възможност на страна в арбитражното производство, недоволна от постановеното арбитражно решение, да го атакува, ако докаже, че то е опорочено в следствие на
корупция, измама или заплаха. Основанието по ал. 2 включва пристрастие на арбитрите или на един от тях, или корупция. В ал. 3 е залегнало третото основание, според
което арбитражното решение ще бъде отменено, ако арбитрите виновно са отхвърлили искане за отлагане на изслушване в арбитражния процес, въпреки представено
убедително основание за това; или са отказали да изслушат свидетелства относими
към разглеждания спор; или всякакви други действия, които са довели до нарушаване
правата на страните. Последната, четвърта алинея, санкционира с отмяна арбитражното решение, ако арбитрите са надвишили правомощията си или са ги упражнили по
начин, който не решава представеният им спор. При анализ на законовия текст се
стига до извод, че по само едно от основанията, държавният съд ще осъществи правомощията си по контрол над арбитражното решение, преценяйки порочността му, чрез
преглед и във връзка с арбитражното споразумение между страните. Констатираното
излизане на арбитрите извън рамките на арбитражното споразумение ще е същината
на порока в решението им. В останалите три основания съдът ще трябва да установи
наличието на опорочаващи факти, обстоятелства и процесуални нарушения, които
обаче не са в пряка връзка с договора за арбитраж между спорещите страни.
Заключение
Извод относно наличието на контрол от държавния съд и върху арбитражното
споразумение
Краткият обзор и анализ на арбитражните законодателства и съдебната практика
на Република България и САЩ, както и на международните актове, регулиращи правоотношенията по арбитражно решаване на частноправни имуществени спорове показва и несъмнено потвърждава централната функция на арбитражното споразумение. Чрез систематичното тълкуване на нормите, уреждащи договора за арбитраж,
може да се заключи, че институтът е „гръбнакът“ на арбитражното производство.
Уредбата му е дадена в началото на действащите за Република България и САЩ арбитражни закони, а процесуалните правоотношения между участниците в арбитража
са в пряка връзка със споразумението между страните по спора. Закрепените от законодателите легални дефиниции на института на арбитражното споразумение също
подчертано сочат, че е основна предпоставка за началото, развитието и края на арбитражния процес. Това е така, защото с арбитражното споразумение се очертава предмета на спора по същество и го поставя на разглеждане пред арбитражния съд. Чрез
споразумението си за арбитраж страните разполагат с процесуална легитимация,
позволява им се да въведат правила и обвързва арбитражния орган да реши спора със
сила на пресъдено нещо. Нещо повече, споразумението за арбитраж не позволява на
арбитражния съд да надхвърли рамките на уговореното в него, в противен случай
правораздавателният му акт ще е опорочен. Стигайки се до иск за отмяна на порочно
арбитражно решение, то тогава държавният съд неминуемо ще трябва да установи
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порока му във връзка с арбитражното споразумение. Наистина, не всички основания
за отмяна имат за предпоставка нарушение на арбитражното споразумение или
неговата липса – това важи особено за законодателството на САЩ, което в това отношение показва известни различия с българския арбитражен закон, но тези основания
могат да се дефинират като изключителни и дори – допълващи. Така, държавният
съд, осъществявайки контрол върху арбитражното решение, ще трябва да включи в
съдебният си акт си и извод за валидността на арбитражното споразумение, а от това
е видно, че съществува взаимовръзка между тях. Ето защо, чрез контрола на арбитражното решение се процедира и контрол върху арбитражното споразумение.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА
Антония Стефанова Стрешкова
Адвокатска колегия, гр. Стара Загора

CIVIL LAW ASPECTS OF MIGRATION
Antoniya Stefanova Streshkova
Резюме: В статията се разглежда миграцията, като движение на хора от една
държава в друга в светлината на граждонско-правните отношения, които установяват мигрантите. Разглеждат се някои видове миграция през призмата на гражданското право. Специално място е отделено на аспектите на гражданските правоотношения, в които влизат чужденците, подчинявайки се на законодателството
на Република България за времето, докато пребивават на нейната територия.
Гражданско-правните аспекти на миграцията, посочени в настоящото изложение
са само част от тези, които биха могли да бъдат разгледани и анализирани при
един по-задълбочен анализ на темата, имайки предвид взаимоотношенията, които
мигрантите установяват, попадайки на територията на чужда държава от една
страна и нейното законодателство от друга.
Ключови думи: миграция, мигрант, чуждестранно лице, чужденец, граждански
отношения.
Abstract: The article reveals migration as a movement of people from one country to
another in the aspect of civil law. Different types of migration are presented. There is a
special part of the aspects of civil law topics concerning foreigners when they obey the
legislation of Republic of Bulgaria. The article focuses only on civil law topics which could
be an object of serious analysis.
Key words: migration, foreigner, civil law
В днешния глобализиран свят хората се движат постоянно. Миграцията разрушава традиционните разлики между културите, етническите групи и езиците и допринася за разнообразието, културното и икономическо богатство. Много хора възприемат
миграцията като предизвикателство или дори като заплаха. Тя е предизвикателство за
механизмите на правните системи на всички държави, тъй като съвременните
средства за придвижване правят все по-лесно и достъпно придвижването на хора от
едно място на друго.
При свободното движение на хората се внася промяна и в обществените отношения, регулирано от местното законодателство на всяка една държава.
Формите на миграция могат да бъдат разграничени според различни фактори,
например мотивите, правния статут на засегнатите или продължителността.
Някои най-общо използвани категории мигранти са:
Мигранти за временна заетост
Мигранти с големи умения и бизнес мигранти: професионалисти, които се
местят в рамките на международните пазари на транснационалните корпорации и
международни организации.
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Нередовни (или без документи, незаконни) мигранти
Принудителни мигранти: бежанци, търсещи център за бежанци, или хора, които са принудени да се преместят в резултат на външни фактори, например въоръжени
конфликти или екологични бедствия
Членове на семейства: които се присъединяват към техни близки роднини, които вече са мигрирали
Завърнали се мигранти: хора, които се завръщат в техните държави на произход след като са прекарали период в друга държава
Бежанците, търсещите център за бежанци и вътрешно разселените лица са защитени от националното законодателство.
Бежанец „е лице, което не може или не желае да се върне в своята държава на
произход, поради основателен страх от преследване заради раса, религия, националност, членство в определена социална група или политически възглед.“5
Търсещите убежище са „хората, които търсят международна защита и за чиито
искания за издаване на официален статут на бежанци все още не е взето решение.“6
Вътрешно разселени лица (ВРЛ) са хората, „които са били принудени или задължени да избягат или да напуснат домовете си или мястото си на обичайно пребиваване главно в резултат на или за да избегнат ефектите от въоръжен конфликт, ситуации на масово насилие, нарушения на правата на човека или природни или предизвикани от човека бедствия, и които не са преминали международно призната държавна граница.“
Съществува още една група, чиито членове срещат подобни проблеми и нарушения на човешките права, въпреки че може изобщо да не са променили местожителството си: хората без гражданство. Това са хора, които не се считат за граждани на нито една държава; следователно, те не могат да се възползват от правата, които важат
само за гражданите. Съществуват различни причини, поради които някой може да
стане човек без гражданство, включително разпадане на държави като например
Съветския съюз или Югославия, или създаване на нови държави в резултат на деколонизация. Според прогнозите, по света има около 12 милиона души без гражданство.
Горепосоченото изброяване на причините за миграцията не е изчерпателно. Те
могат да бъдат и други. Във връзка с тези процеси навсякъде, включително и в България възниква необходимостта правната система на съответната държава да отговори
на промените, които настъпват в обществените отношения в резултат на движението
на хора, независимо поради каква причина се придвижват те.
Гражданско правните аспекти на миграцията се обосновават от системата на
гражданското право, която включва търговско право, облигационното право, вещното право, авторското право, семейното и наследственото право.
Гражданско-правните отношения, наред с административните са тези, които найнапред установява всеки един чужд гражданин, попадайки на територията на чужда
държава или завръщайки се в своята.
В настоящото изложение ще бъдат разгледани тези аспекти на миграцията отнасящи се до някои видове облигационни отношения, отношения, породени при защитата на авторското право и наследственото право.
Според чл. 13 от Всеобщата декларация за правата на човека /приета на
10.12.1948 г. от Общото събрание на ООН/ „Всеки човек има право свободно да се
придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава. Всеки
човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в
страната си”.
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Това право на свободно придвижване е инкорпорирано в много вътрешни нормативни актове на отделни държави и скрепено с допълнителна защита, като и развито
и допълнено с други права, които хората, придвижвайки се свободно могат да ползват.
В България в областта на законната миграция през 2016 и 2017 година се направиха значителни законови промени за пълно унифициране на законодателството ни с
европейското и за подобряване на изпълнението на политиките за трудовата миграция и мобилност. Приет бе Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,
както и правилник за прилагането му. С приемането на закона се направи кодификация на действащата нормативна уредба в областта на трудовата миграция и трудовата
мобилност, която бе разпокъсана в различни по характер нормативни актове. Със
ЗТМТМ се урежда регулирането на достъпа до пазара на труда на работници-граждани на трети държави, включително извършването на дейност на свободна практика;
осъществяването на правото на свободно движение в Република България на работници-граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; заетостта на български граждани при свободното им движение в
рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и двустранното регулиране на заетостта с трети държави – както на български граждани на
тяхна територия, така и на техни граждани в Република България.
Всеки човек, установявайки се в чужда държава и пребивавайки законно или не
там е подчинен на правната й система и следва да спазва и се съобразява с установените правила и норми.
Според чл. 26 и чл. 27 от Конституцията на Република България:
„Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права
и задължения по тази Конституция.
Ал. 2 Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и
задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които
Конституцията и законите изискват българско гражданство.
Чл. 27. Ал. 1 Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не
могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон.
Ал. 2 Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.
Според чл. 3 от Закона за чужденците в Република България „Чужденците в
Република България имат всички права и задължения според българските закони и
ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, с
изключение на тези, за които се изисква българско гражданство”.
Влизайки и оставайки на територията на Република България чужденците влизат
в различен по вид взаимоотношения, целящи да задоволят техните нужди и потребности на хора – от храна, подслон, ползване на различни по вид комунално-битови,
транспортни, комуникационни и други услуги.
Този вид обществени отношения, страна, по които стават чужденците се регулират от посочените, по-горе, клонове на гражданското право. На всяко чуждестранно
лице се налага да установи облигационни отношения, което в много случаи става неформално. Сключването на договор за ползване на определена услуга не се нуждае от
спазването на писмена форма за неговата действителност, а става посредством конклудентни действия – с ползването на услугата.
В случай, че чужденецът-мигрант, пребиваващ на територията на Република
България придобие недвижим имот той на първо място установява договорни отно386
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шения във връзка с придобиването на имота, но ако той е водоснабден и електрифициран, то по силата на статута си на собственик на имота, придобива и качеството на
потребител на услугите на съответния оператор на комунална услуга. В тази област
действа подробна нормативна уредба, установена в сферата на тези услуги. Действащите Закон за водите и Закон за енергетиката, както и многобройните подзаконови
нормативни актове по прилагането им подробно са уредили тези взаимоотношения.
От друга страна предоставянето на такъв вид услуги става при действието на публично известни общи условия. С факта на придобиването на имот, до който са доведени
и се предоставят такъв вид услуги и с ползването на същите съответното лице, макар
и с чужд произход придобива качеството на потребител на съответната услуга и влиза в договорни отношения с дружеството, което я предоставя. В резултат на това за
него възникват редица права и задължения.
Тук следва да се отбележи, че по-често чуждестранните лица сключват наемни
договори, относно жилищата, в които се настаняват за да живеят. Това също са облигационни отношения, като във връзка с гореизложеното следва да се има предвид, че
тези лица, дори и в качеството си на наематели, но вече със съгласието на наемодателя също могат да бъдат страна по договор за предоставяне на различни по вид комунални услуги. И в този случай те придобиват правата и задълженията на потребител на съответната услуга. Отговорността им, като страна по този договор е солидарна – заедно с наемодателя.
Тези свои права и задължения съответното лице може да брани по съдебен ред.
Тук намират проявление правата и задълженията, които са уредени от гражданскопроцесуалното право.
Ползвайки се от тези права, съответното лице може да има качеството на ищец
или ответник и да води или срещу него да бъде водено съдебно производство било по
общия исков ред, било и по някой от облекчените процедури, уредени в чл. 410 и
чл. 417 от Гражданско – процесуалния кодекс.
С Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на
научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически
обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ се реформира законодателната рамка на ЕС, регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, неплатените и платените стажанти и
работещите като au pair в ЕС. В нея са включени разпоредбите на Директива
2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение
или доброволческа дейност и на Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври
2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети държави за целите на провеждане на научноизследователска дейност, които тя отменя. До приемането й те бяха правната основа за осъществяването на политиката на ЕС в областта
на прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволчество и провеждане на научноизследователска
дейност. С Директива (EС) № 2016/801 се отчита необходимостта от адаптиране на
действащата европейска правна рамка в областта на законната миграция с цел улесняване достъпа на горепосочените групи мигранти до територията на ЕС. Освен това
се цели да се увеличи привлекателността на ЕС като място за работа в областта на
научните изследвания, за придобиване на висше образование и за други културни и
социални програми за обмен. Тези факти се съдържат в Годишния Национален доклад в областта на миграцията и убежището на Европейската миграционна мрежа за
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2017 г. С предприемането на такива стъпки от страна държавите-членки на ЕС и насърчавайки движението на хора не само с цел намиране на работа за препитание, но и
с цел научно-изследователска дейност приложението на българския Закон за авторското право и сродните му права би се разширило.
Част от мигрантите са хора на науката и изкуството. ЗАПСП регулира именно отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. Режимът на българския ЗАПСП е по-либерален в
сравнение със законодателството в други държави, уреждащо този тип отношения,
например това в САЩ.
Според българския ЗАПСП, авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Не е
необходим специален режим на регистрация на авторското право за да попадне то
под защитата на закона.
Освен това периодът на закрила е доста дълъг – Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. Това право носи редица
неимуществени и имуществени права на неговия притежател.
Неимуществени:
1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да
определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 8, при които това право се уговаря по договор; да иска признаване на неговото авторство върху произведението;да реши дали произведението му
да бъде разгласено под псевдоним или анонимно; да иска името му, псевдонима му
или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението; да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго
действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от
други лица; на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон; да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.
Имуществени:
Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид, като възпроизвеждането на произведението; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението; публичното представяне или изпълнение на произведението;
излъчването на произведението по безжичен път;. предаването и препредаването на
произведението по кабел;публичното показване на произведение на изобразителното
изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин; превеждането на произведението на друг език; преработката и синхронизацията
на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид
промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на
ново, производно от него произведение; реализирането на архитектурен проект чрез
построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен; предлагането
по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; вносът и износът в трети дър388
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жави на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са
произведени законно или в нарушение на правото по т. 1.
Българският ЗАПСП се прилага за:
1. произведения, чиито автори са граждани на Република България или лица,
които имат постоянен адрес в нея, независимо от това къде произведенията са били
публикувани за първи път;
2. произведения, чиито автори са граждани на държава-членка на Европейския съюз, или лица, които имат постоянен адрес в такава държава, независимо от
това къде произведенията са били публикувани за първи път;
3. произведения, чиито автори са граждани на държава, с която Република
България е обвързана с международен договор в областта на авторското право, или
лица, които имат постоянен адрес в такава държава, независимо от това къде са
били публикувани за първи път;
4. произведения, които са публикувани за първи път или реализирани като
архитектурни проекти на територията на Република България или на територията на държава, с която Република България е сключила международен договор в
областта на авторското право, независимо от гражданството на техните
автори;
5. произведения, които са били публикувани за първи път на територията на
държава, с която Република България не е обвързана с международен договор в областта на авторското право, но едновременно с това или в срок от тридесет дни след
това са били публикувани на територията на Република България или на територията
на друга държава, с която Република България има такъв договор.
Авторското право по ЗАПСП се наследява. Според чл. 32 от ЗАПСП „След
смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството. Авторското право се наследява до
изтичане на срока на времетраенето му. Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава
върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока чрез Министерството на
културата”.
Тоест дори наследниците на чуждестранно лице, пребиваващо на територията на
Република България биха могли да придобият права по наследство, които техният
наследодател има в резултат на дейността си в Република България.
Както посочих и по-горе, тук са маркирани само някои от аспектите от гражданско-правен характер на миграцията, тъй като те са твърде многообразни и биха могли
да бъдат открити във почти всяка норма, уреждаща гражданския и търговски оборот.
Литература:
1. Наръчник за обучение по правата на човека за младежи на Съвета на Европа
2. Годишен Национален доклад в областта на миграцията и убежището на Европейската миграционна мрежа за 2017 г.
3. Конституцията на Република България
4. Закона за авторското право и сродните му права
5. Закон за задълженията и договорите
6. Граждански процесуален кодекс
7. Закон за чужденците в Република България
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ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ:
140 години от ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
проф. д.ф.н. Нора Ананиева
доц. д-р Емилия Сидерова – ВСУ „Черноризец Храбър“

THE TURNOVO CONSTITUTION:
140th Anniversary of THE RESURRECTION
OF THE BULGARIAN STATE
Prof. PhD Nora Ananieva
Assoc. Prof. PhD Emilia Siderova
Abstract: The Turnovo Constitution marked the resurrection of Bulgarian statehood. It was
not imposed from the outside and adopted uncritically by a Constituent Assembly, it was
the work of those who deserved national liberation struggles and enlightened Bulgarians.
The first Bulgarian constitution carries in it the patriotic spirit and the bitter disappointment of
the division of nation and statehood, the idea and the dream of a modern but united
Bulgaria.
Key words: The First Bulgarian Constitution, The constituent assembly, The Third Bulgarian
State as Constitutional, The Bulgarian Principality, “Unity makes strength”, political
struggles.
Търновската Конституция, приета от Първото Учредително Народно събрание на
16 април 1879 год., бележи възкресението на Българската държава. Тя е очакваната и
отвоювана кулминация на национално-освободителните борби, макар че създаването
й е съпроводено от премесен с горчивина патриотичен патос. По силата на Берлинския договор Българската държава е разделена, по-точно – свита в пределите на
Северна България, а извън нея остават още обширни територии с българско население, в т.ч. и цяла Южна България.
100 години по-рано, през 1789 г., влиза в сила приетата от Филаделфийския конвент Конституция на Съединените Американски щати. През същата година Френската революция дава живот на знаменитата Декларация за правата на човека и гражданина, която две години по-късно става неразделна част от първата Конституция на
Европейския континент – Френската.
Ние се движим към цивилизацията на модерната конституционна държава със закъснение от един век. По много причини, в т.ч. и вътре в нас. Преди да стигнем до
полагането на основите на Третата Българска държава, ние преживяваме трагедията
от гибелта на гениите на българската революция Васил Левски и Христо Ботев, от
поражението на Априлското въстание, от поругаването на българския национален
идеал чрез подписаното в Берлин споразумение на великите сили за българската съдба.
Макар че мнозина автори обясняват с тези обстоятелства консервативните
настроения в Учредителното събрание, в т.ч. и безкритичното приемане на монархическото управление, развитието на събитията показва устойчивост на националния
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дух и удвоена амбиция да се преодоляват отново и отново препятствията, за да се
впише държавата в обществото на свободните народи и да преодолее вековното изоставане.
Първата българска Конституция очертава пътя и дава тласък на създаването и
развитието на Третата българска държава като конституционна. Тя има трудна съдба,
но с драматични прекъсвания се запазва в продължение на повече от 65 години. Политическите предпоставки за учредяването на Третата българска държава са създадени от Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./, от Санстефанския прелиминарен мирен договор /19 февруари 1878 г./, макар той да не влиза в сила, както и
от Берлинския договор /1 юли 1878 г./, който разделя българските земи на две – Българско княжество, включващо Северна България и Софийския санджак като „трибутарно” княжество „под сюзеринитета” на турския султан, и Източна Румелия /по-голямата част от Южна България/, поставени „под пряката политическа и военна власт”
на султана. Така немалка част от българското население остава извън границите на
своята държава, а радостта от Освобождението е помрачена от жестокото разделение:
очевиден компромис между великите сили, но и между тях и турския султан. Решението на великите сили, ясно повлияно от опасенията за една силна славянска държава под руско влияние, среща протестите на българския народ. Българското княжество
постепенно се налага като самостоятелен международноправен субект, за да се стигне много скоро, още в рамките на същото десетилетие, до великото Съединение.
Предисторията
Предисторията на държавното възраждане на България има две обособени части:
идеите на водещите фигури в нашето национално освобождение за устройството и
организацията на бъдещата освободена държава и подготовката на възложения чрез
Берлинския договор на Русия проект за Органичен устав на Българското княжество.
Блестящото произведение на Тончо Жечев „Българският Великден” поставя ударението върху борбите за църковно освобождение, които подготвят духовната почва
за бъдещото държавно възраждане. Но водачите на нашето освободително движение,
било на българска почва, било в емиграция, развиват свои идеи за държавна организация. Васил Левски вижда освободена България като „чиста и свята република”, определение, което се среща в публицистиката на един от бащите на Американската
конституция /Томас Пейн/ сто години по-рано. Според Левски бъдещата държавна
организация трябва да се изгради върху „съгласието и съвършеното равенство на
всички народности”. Христо Ботев, който е силно повлиян от идеите на Парижката
комуна, но и от опита на самоуправлението на някои общини още по време на турското робство, вижда бъдещата българска държава като „асоциация на свободните
общини”. В неговата идеология присъства и ролята на различни граждански сдружения в упражняването на публичната власт. Любен Каравелов пише за възможността
да се създаде в бъдеще „общност на освободените балкански народи по подобие на
Швейцарския съюз”, т.е. на конфедеративна основа, още повече, че преди нас са освободени и са приели своите основни закони и Гърция /1861 г./, и Румъния /1866 г./,
и Сърбия /1869 г./ При цялото многообразие на виждания присъства неизменно идеята за единна национална държава. А защо тези радикални, изпреварващи времето
идеи не се материализират в текстовете на Търновската конституция, е тема на по-нататъшното изложение. Но, казано накратко, именно защото „са изпреварили времето си”.
При цялата неистова борба за недопускане разширяване на руското влияние на
българска почва, все пак подписалите Берлинския договор представители възлагат на
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Русия изработването на проект за Органически устав на Българското княжество.
Руското понятие за основен закон отразява не само обстоятелството, че по онова време Русия не е конституционна държава, но и търсенето на решение за предписания с
Берлинския договор „ограничен суверенитет” на Княжеството. С огорчение трябва да
се отбележи, че в аргументацията по този въпрос се стъпва и върху укротените след
погрома на Априлското въстание настроения на българите. Има позоваване на някакъв документ от онова време, наречен претенциозно „Желанията на българите”, в
който се „моли” не за независима държава, а за някакъв род самоуправление при условията на административна автономия. На същата приглушена вълна се появява и
виждането за конституционна монархия с избран княз от европейските династии.
Истината е, че руският проект за Органически устав на Княжество България в основните си принципи следва етапа в тогавашното развитие на европейския конституционализъм. От друга страна, Русия може и да няма съвременна конституция, но има
велика култура и наука, силен интелектуален потенциал, част от който руският император Александър ІІ привлича в разработката на проекта. Този проект преминава
през две фази и има две редакции, които отразяват развитието на възгледите за бъдещото устройство на Княжеството. Посоката е една: от консервативен към по-либерален режим. В архивните документи за работата върху двата проекта, свързани с
името на Лукянов и със създаденото малко по-късно Особено съвещание, се появяват
имена и личности със силно въздействие върху съдържанието на проектите, макар и
непопулярни за широката публика. Проф. Мария Манолова, която изследва обстойно
процеса на създаване на Търновската конституция, като се позовава на архивни документи, цитира руския проф. Градовски: „Русия е длъжна да създаде в България правителство, ползващо се с доверието на народа”, а не „замаскирана диктатура”; и още:
„свободата да се яви в прилична за нея премяна, а не във феса на Мидхат паша или
каскета на Наполеон ІІІ”. Забележително е още, че проф. Градовски настоява не само
за увеличаване ролята на Народното събрание и за конституционно уреждане на комплекс от политически права и свободи, но и за „задължително първоначално образование”1. За чест на Учредителното събрание то не само възприема тази идея, но я допълва с „безплатно”, с което се слага един от първите белези на социалната държава.
Още в първата Инструкция на руското правителство, само няколко дни след подписване на Берлинския договор, на императорския комисар княз Дондуков се нарежда не само да възложи незабавно на специални лица изработването на проекта за Органически устав, но и проектът „да бъде съобразен с местните особености”. С оглед
на това изискване княз Дондуков изпраща писмо до по-изтъкнати български общественици със запитване за тяхното мнение по 16 точки; поставя се широк спектър въпроси – от правомощията на княза и на народното представителство до взаимоотношенията между двете водещи институции, от вижданията за политическите права и свободи до конституционните решения за вероизповеданието на княза и на престолонаследника. Представеният за одобрение от руския император в края на годината
проект съдържа по-демократични в сравнение с началните виждания разпоредби и в
това отношение надминава Сръбския органически устав, препоръчан като приложим
модел. Още по-далече се отива по време на интензивната работа на първото Учредително Народно събрание.
Естествено е, че в процеса на усилената подготовка на Проекта и на работата по
свикване на Учредителното събрание не само продължава, но и се развихря борбата
на заинтересованите държави срещу „руската доминация”. Мемоарите на различни
1

Вж. Манолова, Мария. Създаване на Търновската конституция. Изд. Сиби, С., 2014, стр. 48-50.
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чуждестранни представители, архивите със статии на десетки журналисти, дипломати и политици от онова време са преизпълнени с опасения, с подозрения, със свободни съчинения. На този етап се появява и „тайното сведение”, че императорският комисар княз Дондуков, чиито действия и изявления се следят „под лупа”, едва ли не е
мотивиран за своята активност от „амбицията” да бъде избран за княз на България. И
тогава Дондуков прави изненадващ за публиката ход. При откриване на Учредителното събрание той произнася реч, в която се казва: „Последната решителна дума по
всички въпроси на бъдещото държавно устройство принадлежи единствено на българските представители... Предлаганият на Вашето обсъждане проект не е повече от
една програма за улеснение на Вашия труд... Но тази програма не трябва да стеснява
и обвързва Вашите убеждения. С пълна свобода и независимост на отделните мнения
и при общите разисквания да се изкаже всеки от Вас по съвест и убеждение, помнейки, че във Вашите ръце се намира щастието, благоденствието и бъдещата съдба на
отечеството, извикано към нов политически живот”2. Веднага след речта си
Дондуков напуска Събранието и с този си акт не само зачерква очакванията за
„октроирана”, наложена отвън, безкритично одобрена Конституция, но и до голяма
степен обезсмисля една от основните задачи на представителите на западните сили –
да следят действията на временното руско управление, за да предотвратяват всеки
опит за разширяване на руското влияние.
Учредителното събрание
Берлинският договор предписва в детайли необходимостта от свикване на Учредително събрание, неговия състав и начина на определянето му, дори необичайния за
изпълнение на грандиозната му задача кратък /двумесечен/ житейски срок. Събранието се открива на 10 февруари 1879 г. и приключва мандата си с окончателното
приемане на Търновската конституция на 16 април същата година. То се състои от
231 депутати, но само 89 от тях са избрани /един на 10 000 души мъжко население/.
Останалите са включени в Учредителното събрание по право на длъжността /118/; те
представляват висшите магистрати и висшата духовна власт /Светия синод/, както и
основните структури на местната власт. Още 21 са назначените от Императорския
руски комисар влиятелни българи, а трима души са излъчени от Рилската света обител, от Одеското българско настоятелство и от Виенското благотворително общество
„Напредък”, с което, макар и частично, в Събранието „присъстват” българите извън
орязаната от великите сили територия на бъдещото княжество.
Понятието Учредително събрание има своите корени в учението за учредителната власт, което се свързва с епохата на Великата френска буржоазна революция. По
силата на това учение държавата трябва да се учреди /да се създаде, да се организира,
да се утвърди, да се легитимира във вътрешен и международен план/ чрез волята на
първичния носител на учредителната власт – народа, нацията. А тъй като това учредяване се извършва чрез конституционен акт, в началото е самоорганизацията на политическата воля на народа и нейната изява чрез избора на специално, учредително
по характера и задачите си Събрание.
Първото Учредително събрание, свикано във Велико Търново, има за единствена
и върховна задача учредяването на Третата българска държава, за разлика от останалите конституционни събрания в нашата история, които, в по-голяма или по-малка
степен, преучредяват българската държава върху нови принципи. В този смисъл
предписанието на Берлинския договор е в стриктно съответствие с европейската
2
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конституционна традиция. Друг е въпросът за представителността на носителя на учредителната власт. Ако този въпрос се оценява през призмата на днешните канони за
представителна демокрация, най-вероятно ще се констатира определено несъответствие. Но това „несъответствие” не е свидетелство за дефицит, а по-скоро – за намереното в конкретните, сложни исторически обстоятелства решение: в Учредителното
събрание са представени централната и местната, духовната и съдебната власт, дори
част от останалите извън границите на Родината българи. Стенографските дневници
на Учредителното събрание са съхранили активното участие и завладяващите речи на
плеяда оцелели от погромите участници в църковната и национално-освободителната
борби, на големи имена на българската просвета и култура. Силно е представителството на учителите. За председател на Учредителното събрание неслучайно е избран
„многострадалният старец и народен пастир” Антим І Видински.
От друга страна, настроенията в Събранието са в съзвучие с общонародните настроения. Такова съзвучие личи и в интереса към работата на Учредителното събрание, и в споделения патриотичен патос, и в популярността на водещите фигури в
процеса на създаване на Конституцията. Без съмнение не само в Събранието, но и извън него оптимистичните очаквания се преплитат с надеждата за обединение. И когато, в знак на протест срещу крайно несправедливите решения на Берлинския конгрес,
преди откриването на Събранието се лансира идеята, Учредителното събрание да се
саморазпусне и да поиска от великите сили да се даде приоритет на „общонародния
въпрос”, аргументацията се подсилва от писмо на 864 вдовици на избити от турците
карловци. А в това писмо се отправя апел към народните представители „да се борят за
обединение на разпокъсаното отечество и да приемат конституция за цяла България”3.
В хода на съдържателните дебати върху възможните пагубни последици от подобно абдикиране от основната цел и задача на Учредителното събрание в крайна
сметка надделява здравият разум над емоциите. Още в онзи момент Събранието
показва характер, по същество утвърждава себе си като суверенен изразител не само
на днешните, но и на перспективните, коренните интереси на българския народ. В този смисъл и великите актове на Съединението /1885 г./, и на обявяването на Независимостта /1908 г./ може би са в противоречие с „буквата” на Конституцията, но са в
съзвучие с духа, с вложеното в Конституцията виждане за бъдещето на България.
Суверенната воля пронизва всички дебати. Избраната конституционна комисия
трябва да докаже решимостта на учредителите сами да сътворят основите на Третата
българска държава. Бламирането на доклада на тази комисия поради оценката за
нейните консервативни решения също е израз на самостоятелна и безкомпромисна
позиция. Събранието решава да пристъпи незабавно към обсъждане и приемане in
corpore и „текст по текст” основния закон на страната. Показателно е още първото
гласуване. Наименованието на проекта „Органически устав” е заменено с „Конституция”. Утвърденото вече в света понятие заменя предложеното в проекта, което и в
обосновката, и по същество обозначава ограничен държавен суверенитет. Така още с
първите стъпки бащите на Търновската конституция извеждат новоосвободената
държава на пътя на утвърдените конституционни държави.
Публикациите от онова време илюстрират разноликото, в редица случаи – преднамерено отношение на представителите на западните страни. Високомерното определение на английския представител за Учредителното събрание като „събрание предимно от селяни” се апострофира от френския представител, според когото в това
„селско събрание” две трети от депутатите говорят френски език, а половината, освен
3
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френски, и немски език. Знанието на руски език се смята за обичайно. Докладчикът
по Органическия устав Лукянов е допуснат до участие в работата на Събранието
заради евентуални разяснения по предлаганите текстове. По-внимателното вникване
в образованието, житейския опит и политическата култура на народното представителство във всички случаи ще открои необходимото за онзи етап равнище на познания върху развитието на европейския конституционализъм. Немалка част от депутатите са завършили престижни западни университети
Формата на държавно управление
За близо век и половина се появиха много и различни обяснения за възприетата
монархическа форма на държавно управление: международноправни, външнополитически, вътрешнополитически, психологически. Безспорен е фактът, че бащите на
Търновската конституция, въпреки дадените им уверения, че могат да упражнят свободно волята си, като че ли „забравят” идеала на водачите на нашата освободителна
борба, формулиран от Васил Левски – „чиста и свята република”. Поставям „забравят” в кавички, за да не накърня паметта на първооснователите на Третата българска
държава. Истината е, че този въпрос изобщо не се поставя в Учредителното събрание. Вълненията са свързани с несправедливостта на Берлинския договор във връзка
с разкъсването на държавата и заедно с това – фактическото запазване на влиянието
на турската власт върху половината от нея, макар и чрез определен вид автономия.
Формата на държавно управление е предрешена със същия този договор. След
приемането на Конституция трябва „да се избере княз”. Пет века са достатъчно дълго
време, за да няма и следа от някогашните български династии. При уговорката, че
князът не трябва да е пряко свързан с монархиите на държавите, подписали Берлинския договор, задачата за избор на княз е възложена на бъдещо Велико Народно събрание. И то се свиква още на другия ден след гласуване на Търновската конституция.
Външнополитическата рамка на конституционния модел дава възможност да се
открои волята на бащите на Търновската конституция да създадат възможно най-модерната конституционна основа на новата българска държава. За тази цел обаче те
трябва не само да следват европейския опит, но в някои отношения да преодоляват
неговата ограниченост. Търсенето на по-модерни решения присъства и при обсъждане на текстовете на проекта за Органически устав, и при заимстване на текстове от
приетата като модел Белгийска конституция. Учредителното събрание, макар и сложно съставено по различни принципи, отхвърля съдържащата се в руския проект възможност за народни представители „по право” и назначаеми и в бъдещите парламенти. Възприет е принципът само за избор на народните представители. Отпада и
заимстваната от Белгийската конституция норма за имуществен ценз при упражняване на пасивното избирателно право. Възприет е модерният принцип за отделяне на
религията от държавата. Макар и в компромисния вариант на конституционната монархия, въведен е принципът за разделението на властите. Радикално и дори революционно-патетично звучи заимстваният от Гръцката конституция текст: „Всякой
роб от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на българска територия”4. Забранена е и покупката и продажбата на „человечески същества”,
въпреки че по тези земи никога не е имало робство в същинския смисъл на думата.
Във всички случаи, немалко радикални, в т.ч. и революционни идеи витаят в
атмосферата на Учредителното събрание. Но то се движи, така или иначе, в рамките
на етапа на европейското конституционно развитие, чийто „връх” е конституцион4
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ната монархия. А какво представлява този „връх” сто години след Великата френска
буржоазна революция? Декларацията, която прогласява, че „всички хора са свободни
и равни по рождение”, присъства в различни варианти в европейските конституции,
но липсва действително всеобщо и равно избирателно право, жените на практика са
поставени извън понятието „хора” /те получават избирателни права за пръв път в
Норвегия през 1909 година/, свободата има множество икономически и правнополитически ограничения, макар че в Учредителното събрание се преодоляват някои от
тях, предложени в проекта или присъстващи в избрания модел. Казано обобщено,
европейският конституционализъм е проникнат от дълбоко вътрешно противоречие
между величието и авангардността на прокламираните ценности, и незрелостта и
консерватизма на политическото мислене и практика. И ние естествено не можем да
преодолеем това противоречие.
Най-прогресивните идеи и принципи идват от Френската буржоазна революция.
Но по стечение на историческите обстоятелства към момента на приемане на Търновската конституция Франция е република /от 1875 г./. Затова ние възприемаме някои
от идеите по косвен начин, чрез конституцията на Белгия, която е приела доминиращата в Европа монархическа форма на управление. Белгийската конституция от 1831 г.
отбелязва конституирането на държавата Белгия след отделянето на южните провинции от Кралство Холандия. Роденото от революцията временно правителство първоначално съсредоточава цялата власт. С негов декрет е назначена конституционна комисия и е предписана монархическата форма на управление. Националният конгрес,
т.е. Учредителното събрание на Белгия, включва в конституцията редица принципи
на модерната държава: разделението на властите, прекия избор на законодателна
власт, министерската отговорност. Независимо от това, определената като „конституционно-представителна система” по-скоро е повлияна от английската доктрина „king
in parliament”. Защитниците на републиканската форма остават в малцинство и в
Събранието, и в опита си да прокарат национален референдум за окончателното
приемане на конституцията5.
При всички неизбежни постреволюционни люшкания на Белгия, периодът на
конституционното развитие между 1864 и 1884 г., който има непосредствено отношение към създаването на нашата Търновска конституция, се определя като „време на
класическия парламентаризъм”. Но тогавашният „класически парламентаризъм” е
под силното влияние на историческия компромис между все още силната като правомощия монархическа институция и набиращото енергия и власт народно представителство. От друга страна, конституционното развитие на голяма част от европейските
държави по онова време протича под знака на консолидирането на нациите и
националното обединение /Германия, Испания, Италия и др./. „Общобългарският
въпрос” отразява същите тежнения. Неслучайно ние заимстваме от Белгийската конституция максимата: „Съединението прави силата”.
Конституционната монархия по произхода и същността си е компромис, който е
зареден с противоречия и конфликти. Учредителното събрание посвещава най-голямата част от дебатите си на правомощията и взаимоотношенията между монарха и
народното представителство. Без да излизат от рамката на конституционната монархия, т.е. на двувластието, учредителите постоянно търсят гаранции за суверенитета
на Народното събрание. Князът може да се намесва дори в „светая светих” на Народното събрание – законодателната власт, но само при определени с чл.47 условия. В
5
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първоначалния проект, на княза единствено принадлежи законодателната инициатива. Но това предложение търпи промяна в полза на народното представителство.
Спорът за точната дума много често е спор за принципа. Народното събрание трябва
да приема, а не само да одобрява законите, както се предлага в проекта. По подобен
начин се търси по-силно въздействие на парламента върху назначаваното от княза
правителство, засилва се ролята на парламентарния контрол и пр.
Именно по тази линия се очертават най-релефно двете тенденции в Учредителното събрание – консервативната и либералната, казано на друг език, на „старите”
и на „младите”. Сблъсъкът по много текстове завършва с надмощие на либералния
дух. Много показателна в това отношение е дискусията върху идеята за двупалатна
структура на парламента, в която се налагат не само аргументите, но и реториката на
„младите”. Ние нямаме нужда от „дембелхане”, от „хан за дембели”, заклеймява
Петко Рачев Славейков предложението за нещо като „палата на лордовете”. Ние нямаме, като англичаните, аристокрация; нашето предимство е, че „всичкият български
народ е равен и благороден”.
Драматичната съдба на първата ни Конституция
Конституциите, макар най-често да се раждат като кулминация на революции,
сами по себе си не произвеждат нито революции, нито контрареволюции. Тяхната
съдба зависи от зрялостта и готовността на управляващите да следват в политиката
си конституционните цели и принципи. След Учредителното събрание във времената
на действие на Търновската конституция са избрани 25 Обикновени Народни събрания. В този период, с променлив успех, се прилагат конституционните решения за
политическата демокрация: всеобщото избирателно право, законодателната дейност
на парламента, парламентарният контрол върху правителството, неприкосновеността
на членовете на Събранието, свободата на словото, на печата, на сдруженията и пр.
Свиква се и Велико Народно събрание, изцяло чрез избор и с компетентността, определена от Търновската конституция: за териториални промени, за изменение и допълнения на Конституцията, за избор на княз „в случай, че царстващият се помине, без
да остави наследник”, за избор на регенти, ако наследникът на престола е непълнолетен. За упражняване на компетентността на Великото Народно събрание, по всеки
пункт се изисква квалифицирано мнозинство.
Още в началната фаза от приложението на Конституцията се формира партийна
система, белязана от постоянни разцепления, непримирими противоречия и като цяло –
неспособност да се постигне национално съгласие поне по кардиналните проблеми
на нацията. И още тогава, а най-отчетливо – след акта на Съединението, понятието
„съединение” придобива широкия смисъл на национално съгласие.
Паралелно с това протича процесът на изграждане на основите на пазарното
общество, развиват се и се утвърждават институциите на новоучредената държава.
Косвено доказателство за това развитие са конституционните решения за броя и
функциите на министерствата като структури на изпълнителната власт. В първоначалния текст на Търновската конституция министерствата са шест: на външните работи и изповеданията, на вътрешните работи, на народното просвещение, на правосъдието, на финансите и на войната. Създаването на нови министерства много скоро
след приемане на Конституцията, отразява бързото икономическо развитие: през
1893 г. в Конституцията се вписват още министерство на търговията и земеделието и
министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията, а през 1911 г. – министерството на земеделието и търговията се разделя на министерство на земеделие397
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то и държавните имоти и министерство на търговията, промишлеността и труда, създават се и отделни министерства на обществените сгради, пътищата и благоустройството и на железниците, пощите и телеграфите. Такова постоянно преструктуриране
на изпълнителната власт, което налага конституционни промени, води малко по-късно до отказ от вписване на министерствата в Конституцията. По-съществено в случая
е, че съгласно чл.12 на Търновската конституция „Изпълнителната власт принадлежи
на Княза”; „всички органи на тая власт действуват от негово име и под негов върховен надзор”, а този текст по никакъв начин не се подлага на съмнение. По силата на
монархическите канони, идващи още от времената на абсолютната монархия, Князът
не носи никаква отговорност за актовете и действията си. Отговорността е възложена
на министрите, които приподписват актовете на монарха. При тази система за управление неизбежно се стига до остри сблъсъци, най-вече – в Народното събрание.
Политически сблъсъци бележат не само създаването, но и живота на Търновската
конституция. От една страна, двувластието е белязано от непресекваща амбиция на
монарха да овладява все повече правомощия, макар че почти две трети от текстовете
на Конституцията са посветени на неговите права. Само две години след приемане на
Конституцията се стига до първото изземване на правомощия, на практика – до суспендиране на Конституцията и в крайна сметка, под натиска на група офицери, до
абдикацията на княз Батенберг. Не се поддава на точно определение обстоятелството,
че при издаването на „наредбите – закони” от Княза той се позовава на чл. 47 от Конституцията. А в този текст възможността за законотворчество от страна на Княза е
предвидена, само „ако държавата се заплашва от някоя външна или вътрешна опасност, а Народното събрание не би могло да се свика”6.
Похищенията върху конституцията следват едно след друго. И те не са само резултат от амбициите на монарха, а по-скоро – от стоящите зад тези амбиции десни и
консервативни, а през 30-те и 40-те години – и профашистки политически сили. Разтърсващите властта събития следват логиката на политическото противоборство
между монарх и народно представителство и вътре в парламента. Всяко действие
ражда определено противодействие. Монархът води външнополитическите преговори и поема, но не носи отговорността за включване на България в недалновидни
военни съюзи. А войните следват една след друга: Балканска, Междусъюзническа,
Първа световна... Поражението води до национална катастрофа. Следва контра
действието – правителството на земеделците и Войнишкото въстание. Земеделското
правителство е свалено, а министър-председателят Александър Стамболийски – убит
/след този акт и до ден днешен земеделците са заклети антимонархисти, републиканци/.
Ожесточаването на политическите борби е непресекваща тенденция, която ден
след ден нанася рани на Конституцията. След антиконституционния военен преврат
от 9 юни 1923 г. следва жестоко потушеното Септемврийско въстание /през септември
същата година/. Атентатът в църквата „Света неделя”7 мотивира властта към актове
на небивало насилие, жертва на което стават не само активисти и членове на
Левицата, но и бележити български интелектуалци. Само 9 години по-късно
военните, с одобрението на монарха, извършват преврата от 19 май 1934 г. След него
Търновската конституция престава да бъде основа на едно последователно конституционно управление. Открива се пътят към личния, монархичен режим, с който са
6

Чл. 47 от Конституцията на Българското княжество
Вж. Дърева, Велислава. Атентатът 1925. Денят, в който се отвориха портите Адови. Изд.
Синева, С., 2019.
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свързани трагичните за съдбата на страната и народа национални катастрофи.
Именно „авторитарното време” след 19 май 1934 г., по определение на историците,
трасира пътя на прехода към личния режим на царя8, с който на практика е суспендирана Търновската конституция в нейната най-демократична част.
В своето 65-годишно съществувание Търновската конституция се превръща в
почва за последвалите социални и политически борби, по определението на Илчо
Димитров – „във фокус, около който се развиха политическите борби в княжеството”9. Демократичните завоевания на първостроителите неизбежно се превръщат в
„ненужни окови” за всяка институция и всяко управление, чиито интереси се разминават с народните. Затова и левите партии и организации застават безкомпромисно
зад Конституцията. Само като илюстрация на тази позиция може да се приведе Програмата на антифашисткия народен фронт от 1942 г., в която като първостепенна цел
се формулира възстановяване на Търновската конституция.
В обстановка на непресекващи и ожесточени политически борби, в резултат на
които управлението е белязано от постоянна нестабилност /само 6 от всичките 25
правителства по време на Търновската конституция успяват да завършат мандата си/,
а нарушенията на Конституцията в най-демократичната й част се превръщат в обичайна практика, не са рядко явленията и обвиненията към самата Конституция. За
тези обвинения и многобройните опити да се изтърбуши демократичното й съдържание проф. Вълкан Вълканов пише: „Търновската конституция започва да приема образ на някаква обществена мъченица, на която същевременно се приписват и повечето обществени беди”10.
Въпреки призивите за възстановяване на Търновската конституция, революцията
на 9 септември 1944 г. /преврат, метеж, бунт и пр. в зависимост от позицията на различни историци/ възстановява конституцията само de jure: регентството се запазва,
но с променен състав, издават се наредби-закони от името на непълнолетния престолонаследник... Но всичко това изглежда чиста формалност. Една революция, която,
наред с другото, е вдъхновена и от републиканската идея, не е в състояние да се
вмести в ограничената рамка на наследената конституционна монархия. Но така е
при всички революции, които винаги търсят нова конституционна дреха за своите цели, идеали, мечти и илюзии.
Търновската конституция завършва драматичния си, бурен, изпълнен с превратности живот чрез общонародния референдум на 6 септември 1946 г. Още преди да се
стигне до втората българска конституция /от 5 декември 1947 г./ въпросът за формата
на управление е решен от суверенния носител на учредителната власт, под зоркото
наблюдение на Комисия от представители на държавите – победителки във Втората
световна война.
***
Търновската конституция бележи възкресението на българската държавност. Тя
не е „октроирана”, наложена отвън и приета безкритично от едно казионно Учредително събрание, а дело на заслужили в национално-освободителните борби и просветени българи. Учредителите обсъждат и гласуват „текст по текст” предложения рус8

История на България, Изд. къща „Христо Ботев”, С., 1993, стр. 645-672.
Димитров, Илчо. Князът, конституцията и народът. Изд. Отечествен фронт, С., 1972, стр. 3.
10
Вълканов, Вълкан. Търновската конституция в спор с времето. Изд. ВСУ „Черноризец
Храбър”, В., 2009, стр. 8.
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ки проект, като го приспособяват не само към българските условия, но и към
актуалното за онова време европейско конституционно развитие.
Търновската конституция носи в себе си патриотичния дух и горчивото разочарование от разделението на нацията и държавността, идеята и мечтата за една модерна,
но и обединена България. След акта на Съединението в политическото битие на
Конституцията на преден план излиза заложеното в конституционната монархия противоречие между силната монархическа власт и демократичните решения за политическата свобода и народното представителство. Не само това противоречие, но и породените от стихийното капиталистическо развитие дълбоки социални неравенства
дават живот на непресекващо противоборство и в обществото, и в политическата
класа. Като резултат от всичко това през цялото 65-годишно съществуване на Търновската конституция /с посочените прекъсвания/ тя не успява да разгърне демократичния си потенциал, да гарантира последователно демократично конституционно
развитие. Нейните завоевания стават неизбежен заложник, било на амбициите на монарха, било на консервативните десни партии и движения, било на вътрешни и
външни икономически интереси.
Именно в тези борби, и в парламента, и извън него, левите партии и движения се
утвърждават като безкомпромисен защитник на демократичните права и свободи, на
интересите на онеправданите, на унижените, на обезправените, на истинските двигатели на националното развитие. При всички върхове и провали на левицата в тази
унищожителна за нацията и нейното бъдеще гражданска война, тя се утвърждава
като проконституционната сила. Тази роля има непреходно значение. Да се осъзнае и
въплъти в програма за действие и взаимодействие тази роля днес, означава да се осмислят уроците от драматичната съдба на Търновската конституция.
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СРАВНИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
проф. д.ю.н. Костадин Бобев
Бургаски свободен университет

COMPARATIVE SAMPLES AND THEIR USE IN DISCLOSING
CRIMES
Prof. Kostadin Bobev, Ph. D., D. Sc.
Burgas Free University
Резюме: Идентифицирането на лица с помощта на намерени и иззети следи –отражения на местопрестъплението се осъществява чрез сравнителни образци на
следообразуващи части и характеристики на човека, класифицирани в колекции и
информационни масиви. В статията авторът разглежда най-често използваните
сравнителни образци, които са визирани в НПК и ГПК.
Ключови думи: Идентификация, сравнителни образци, принудително вземане.
Abstract: The identification of persons with the help of found and taken traces from the
crime scene is carried out using comparative samples of body parts and other
characteristics of the offender which have been classified in collections or other data bases.
In the article the author presents the most often used comparative samples which are
referred to by the Penal Code and Citizen Penal Code.
Key words: identification, comparative samples, taking samples by force.
1. При извършване на криминалистични експертизи, свързани с идентифициране на лица, предмети или вещества, се налага да бъдат използвани сравнителни образци от пръстови отпечатъци, почерк, биологични продукти на човешкото тяло,
вещества и материали от неорганичен и органичен произход, различни предмети и
техните материално-фиксирани изображения и други. От процесуална гледна точка
тези образци не са веществени доказателства и доказателствени средства, но притежават самостоятелен процесуален статус на обекти на криминалистична експертиза.
В нормативната уредба на съдебната експертиза е регламентирано правото на
разследващия орган да изисква от обвиняемия и заподозрения образци за сравнително изследване (чл.146, ал.1 от НПК). Наред с това съществуват някои несъответствия
между вменените от законодателя задължения на органа, назначил експертизата да
осигури сравнителни образци и реалните технически възможностти и познания, които той притежава. Практически е невъзможно следователят или разследващият полицай сам да вземе образци от дадено лице, защото във всички случаи той трябва да използва сложна апаратура и специална методика (образци от глас, ДНК профили, дактилоскопни отпечатъци върху електронен носител и други). Следователно тежестта и
отговорността за осигуряване на сравнителни образци трябва да се подели между
разследващия орган и вещото лице, като реализирането на това процесуално действие се извърши от втория.
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Друг въпрос, който става все по-актуален през последните години е свързан с
действията на разследващите полицаи и вещите лица при отказ на обвиняемия и
заподозрения да дадат образци за сравнение от ръце, слюнка, почерк, глас, мирис и
други материални източници, индивидуализиращи дадено лице. Този проблем, както
и непрекъснато разширяващия се обсег на приложение на криминалистичния експертен анализ при идентификация на човек, налагат дефиниране на нов подход в технологията на получаване на сравнителни образци и тяхното използване в експертната
практика. Въпросите, свързани с технологията и организацията за осигуряване на необходимите за идентификация на конкретна личност образци могат да бъдат групирани в три направления:
. видове образци за сравнение;
. технология за получаване на сравнителни образци ;
. процесуални възможности за вземане на образци при отказ да бъдат дадени от
заподозрян, обвиняем или свидетел.
2. Видове сравнителни образци за идентификация на човек
2.1. Действията по осигуряване образци за сравнение се извършват от вещи лица
или специалисти – технически помощници, притежаващи необходимите знания и
опит в съответната област, но винаги със санкцията на разследващия орган или съда.
Тези материални източници на доказателствена информация могат да бъдат класифицирани в две групи: образци, носители на признаци и свойства за определено лице,
и образци съдържащи информация за предмети, вещества и материал.
Към сравнителните образци, които се използват за идентифициране на дадено лице се отнасят: писмени текстове върху хартиен носител; запис на глас върху аудиоили аудиовидео носител; дактилоскопни отпечатъци върху хартиен или електронен
носител; биологични продукти в сухо или течно състояние, предназначени за традиционни серологични и морфологични изследвания; ДНК профили, съхранявани в
електронна база данни; човешки мирис върху абсорбенти и други.
2.2. Образци за сравнително изследване и идентифициране на дадено лице могат
да бъдат осигурени още при извършване на някои процесуални действия като оглед,
претърсване и изземване, следствен експеримент, обиск и други.
В повече случаи обаче, те се изземват при назначаване на експертизи. Ако образците са били налице преди образуване на досъдебното производство (ръкописен
текст в молба за отпуск, дактилоскопни отпечатъци на пълнолетни лица, извършили
престъпления от общ характер), се наричат свободни. Ако те са взети във връзка с
разследваното престъпление и са получени по време на назначаването и извършването на конкретната експертиза, се наричат експериментални. При някои видове
екпертизи като фоноскопни, одорологични, почеркови и други, се използват и условно-свободни образци, които са получени в същия период на разследваното престъпление, но не са били свързани с него или с предстоящата експертиза. Например, когато по време на разследването, следователят е назначил фоноскопна експертиза спрямо конкретно лице, чийто глас трябва да бъде изследван, то е участвало в предаване
по радиото или телевизията. Записът на това интервю би могъл да се използва като
условно-свободен образец на фонетичните и речеви характеристики на неговия
говор.
3. Свободните и експерименталните образци, отразяващи конкретни признаци
и свойства на даден човек, съдържат важна информация, която го индивидуализира.
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Наред с това те имат и някои недостатъци. Нека да разгледаме тези два вида сравнителни образци по отношение на почерковата експертиза.
3.1. Свободните образци от почерка на дадено лице могат да бъдат иззети от
архивните материали на учреждението, където то работи, както и при провеждане на
някои процесуални действия като обиск, претърсване и изземване, и други. Тъй като
текстовете в тези материали са писани преди образуване на наказателното или гражданското производство, в тях обикновено липсват признаци на умишлено изменение
на графичните характеристики, както и неверни данни в съдържанието на изложението. Единственото към което трябва да се стреми вземащият тези образци е, те да са
изпълнени от конкретното лице, при определени условия и в определен период от
време.
Какви могат да бъдат недостатъците на свободните образци?
 броят на иззетите материали да е недостатъчен поради ограничени възможности от обективен характер;
 текстът в образците да не съдържа съществена част от онези думи и изрази,
които фигурират в документа, чийто автор трябва да бъде установен;
 документите-образци да са изпълнени с други пишещи средства и при влошено здравословно състояние на лицето.
3.2. Експерименталните образци имат определени предимства като качество,
пълнота и достоверност на почерка, поради това че те могат да бъдат получени при
необходимите условия, с помощта на конкретни пишещи средства и със съдържание
на най-съществените и съпоставими думи и изрази. Като недостатък на експерименталните образци е възможността за умишлено изменение на почерка от страна на пишещия и съзнателно допускане на грешки в лексико-семантичните и типографски навици.
Следователно, свободните и експерименталните образци, необходими за извършване на почеркови експертизи трябва да се вземат и осигуряват от опитни специалисти, които познават много добре не само методиката на криминалистическата експертиза, но и някои страни от психологията на човешката личност .
4.

Технология за получаване на сравнителни образци

4.1. Предоставянето на готови сравнителни образци или изготвянето на нови
става с акт на разследващия орган или съда, с който се назначава извършването на
конкретна експертиза. Ако тези образци вече са осигурени, в акта се посочва по какъв начин са получени и кои от тях са „свободни” и кои „експериментални”. При положение, че се налага допълнително вземане на образци, разследващият орган или
съдът трябва да определи кой да извърши това, в кое населено място и със съдействието на кое длъжностно лице. Когато експертизата се възлага на вещи лица от
бюджетни организации, разполагащи със специализирани експертни звена в цялата
страна и се налага сравнителните образци да се вземат в друго населено место, може
да се поиска съдействието на техни специалисти, само ако притежават необходимите
знания и опит.
Вземането на сравнителни образци е действие, което е свързано с досъдебното
производство или съдебното следствие, а по граждански дела – с гражданското производство. По тази причина то трябва да бъде отразено в протокол, в който се посочва времето и мястото на изготвяне на образците, самоличността на лицето, за което
се отнасят данните, използваните способи, както и текстовото възпроизвеждане на
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съдържанието на образеца. Ако за сравнителен образец трябва да се използва информация, придобита със Специално разузнавателно средство (СРС), това може да стане
само с писмено разрешение на председателя на СГС или съответния Окръжен съд.
4.2. Процесът на получаване на образци за сравнение, свързани с идентификация на човек по почерк, пръстови отпечатъци, биологични продукти, глас и други
анатомични признаци и свойства има специфични особености, защото в голяма степен той засяга личната неприкосновеност на дадено лице, неговите права и законни
интереси. По тази причина вещите лица, на които е възложено вземане на сравнителни образци трябва да запознаят заподозрения или обвиняемия, а ако експертизата е в
връзка с гражданско производство – заинтерисованите страни, със съдържанието на
постановлението на разследващия орган или определението на съда. Вещото лице
подготвя необходимите материали и помощни средства, разработва схема за последователността и условията, при които ще вземе сравнителните образци, определя специфичните правила на работа в зависимост от конкретната задача.
4.2.1. Получаване на образци от подпис
Технологията за получаване на образци от подпис в определена степен съвпада с
технологията за получаване на образци от ръкописен (буквен и цифров) текст, но поради ограничените количествени и качествени характеристики в подписите, технологията за вземане на образци от тях има редица специфични особености, което я прави
по-актуална.
Сравнителни образци от подпис се вземат при същите условия, при които е бил
изготвен изследвания документ. Много е важно да се обхванат всички видове транскрипции на подписа, които до момента са използвани от автора. Ако документът се
депозира на банково или пощенско гише, на което пред касиер е положен подпис, образците трябва да се вземат при изправено положение и върху хартия, съответстваща
по вид и качество на изследвания документ. По аналогичен начин, ако лицето е полагало подпис пред нотариус, сравнителният материал се вземе в седнало положение.
Особено важно изискване, което трябва да се знае е, че всеки подпис се взема върху
отделен лист хартия, защото полагането на няколко подписа върху един лист, може
да улесни пишещия при желание умишлено да видоизмени своя подпис. По този начин, след първия „измислен” подпис, всички последващи ще бъдат негова имитация,
което реално няма да съответства на стериотипния подпис на лицето.
При полагане на подписи, вещото лице е длъжно да осигури сравнителни образци, написани с различно темпо: бавно, нормално, ускорено и бързо, като едновременно с това следи цялостното поведение на пишещия. Здравословното състояние и особено наличието на тремор трябва да се знае още преди започване процедурата по вземане на образци. Освен това е необходимо експертът да разполага с точна информация за времето, когато здравословното състояние на пишещия се е влошило и в какво
се изразяват промените на неговите двигателни навици.
4.2.2. Получаване на образци от глас
При назначаване на фоноскопни експертизи са необходими образци от гласова
реч, които могат да бъдат свободни и експериментални. Фонограмите – свободни образци не са свързани с разследваното престъпление, докато специално получените
фонозаписи – експериментални образци се вземат във връзка с него. В експертната
практика най-често се използват експериментални сравнителни образци, направени в
специално студио. Преди да започне записа, лицето, чийто глас ще бъде сравняван,
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подписва декларация, че е съгласно неговия глас да бъде записан. Записаният
текст, основаващ се на проведен диалог трябва да съдържа такива думи и изрази,
които се срещат в изследваните звуконосители. Препоръчва се специалистът по гласов анализ сам да извърши записа на сравнителния материал, а ако това е невъзможно и записът трябва да се извърши в друго населено место – да даде съответните указания. Заедно с направения запис, той трябва да изиска следната информация:
. датата и часа на направения сравнителен звукозапис;
. модела на използвания магнетофон и микрофон;
. техническото състояние на магнетофона (нов, ремонтиран);
. описание на помещението, в което е направен сравнителния звукозапис (брой и
разположение на вратите, прозорците и мебелите; местата, където са се намирали магнетофонът и микрофонът и участниците в експерименталния запис);
. годината и мястото на раждане, образованието, и професията на лицето или
лицата, от които са взети сравнителни образци.
Ако изследваният материал е запис на лице, говорило по стационарен или мобилен телефон, сравнителните образци също трябва да бъдат направени през телефон,
респ. мобилен телефон, чийто технически параметри се посочват в протокола.
4.2.3. Сравнителни образци от пръстови отпечатъци
За разлика от сравнителните образци на подпис и глас, отпечатъците от пръсти
не могат да бъдат манипулирани от лицето, от което се вземат. Те отразяват свойствата и признаците на папиларните изображения на ръката с голяма точност. Въпреки
това, тази точност не е абсолютна, защото в процеса на „отпечатването” им върху
хартиен носител са възможни незначителни деформации, като геометрия на изображението, поради еластичността на меките тъкани на фалангите на пръстите. Законовите основания и правото за вземане на пръстови отпечатъци от обвиняеми и заподозрени с цел извършване на дактилоскопна идентификационна експертиза са посочени
в чл. 66, ал.3, т.2 и чл. 69, ал.2, т.1 от ЗМВР и Наредбата за реда за извършване на
полицейска регистрация (чл.10, ал.3).
Обикновено, пръстовите отпечатъци се вземат върху хартиен носител, след което
чрез сканиране се прехвърлят върху електронен носител. Възможно те да бъдат взети
чрез живо сканиране и директно записване в отделна база данни. Така се работи в момента на 28 ГКПП, които разполагат с сканиращи устройства за проверка на т.н.
„рискови обекти” по папиларните изображения на десния и левия показалец.
Освен от обвиняеми и заподозряни, пръстови отпечатъци се вземат и от свидетели: пострадали, техни родственици и познати, които биха могли да оставят неволно
следи от пръсти върху различни предмети в дадено помещение преди в него да бъде
извършено престъплението. Сравнителният анализ на иззетите от местопроизшествието следи се прави първо с отпечатъците на свидетелите, след което се проверяват
с пръстовите отпечатъци, заложени в дактилоскопните картотеки и информационните масиви на Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система (AFIS).
4.2.4. Образци за сравнителен ДНК анализ
В голямото многообразие от материални следи от престъплението, важно място
заемат тези, които имат биологичен произход – кръв, косми, слюнка и други. Тяхната
доказателствена стойност в наказателния процес се увеличи многократно след внедряването на генетичния анализ в криминалистиката, респ. идентифицирането на човек чрез ДНК профилиране. Организацията за изграждане и използване на информационни масиви от биологични профили на хора и следи, в това число и получаването
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на сравнителни образци от ДНК профили на лица, уличени, обвинени или изтърпяващи наказания лишаване от свобода за умишлени престъпления е строго регламентирано със ЗМВР (чл. 69, ал.2, т.5) и Инструкцията за работа с Националната система
за ДНК идентификация.
Образци от биологични продукти, на които се прави ДНК профил, могат да бъдат
взети от заподозрени лица по повод разследването на конкретно престъпление или от
уличени и обвиняеми, подлежащи на ДНК регистрация. Технологията на тази регистрация включва следните действия:
. извършване на справка в съществуващата база данни, целяща да се провери
дали лицето има вече ДНК регистрация;
. изземване на клетъчен материал от устната кухина;
. разделяне на иззетия сравнителен материал на две проби – първата е за ДНК
профил, а втората се съхранява като контролна.
. обозначаване на пробите чрез индивидуален и контролиран от регистрационната система номер и подготовка за опаковане и транспортиране.
Информационната система от генотипизирани сравнителни образци е съвместима
с утвъдения от Европейската работна група по ДНК профилиране международен
стандарт. Това дава възможност за въвеждане на допълнителни признаци и адаптиране към общ идентификационен модел.
4.2.5. Сравнителни образци за анализ на мирисови следи
Известните способности на кучето за трайно и подсъзнателно фиксиране и разграничаване на различни видове миризми се използват от одорологията (наука за миризмите) за лабораторно изследване и идентифициране на човек по оставени от него
следи от мирис върху различни предмети, вещи и документи, до които се е докосвал.
Миризмите, иззети от местопроизшествия се консервират и съхраняват с помощта на абсорбенти, изработени от специална текстилна материя, след което се
поставят в стерилни буркани. По същия начин се вземат сравнителни експериментални образци от заподозрени и обвиняеми. В технологията на получаване на тези
образци има строги изисквания за стерилност, отнасящи се както до личните предпазните средства, използвани от експерта-одоролог (ръкавици, маска, пинсети), така
и до помещенията и лабораториите, в които се извършват експериментите с обучените за целта кучета. Абсорбентите, с които се изземват тези образци могат да бъдат
поставени в контакт с различни части на човешкото тяло – коремна област, подмишници, около шията, под ходилата на краката и други. Важно изискване при работа със
сравнителните образци от мирис, иззети непосредствено преди процеса на идентификация е тяхното „омекотяване” чрез престояване в затворен стерилен буркан за няколко часа преди поднасянето им до обонятелния орган на кучето.
Разгледаните до тук сравнителни образци, необходими за идентифициране на човек по следи, оставени от него на местопроизшествието, не изчерпват всички възможни случаи, използвани в досъдебното и съдебното производство. В действията по
разследването и съдебно следствените действия се назначават експертизи по иззети
следи от крак и пътечка на ходене, следи от устни и уши, следи от зъби и други
със задача да бъде идентифициран човекът, който ги е оставил по време на подготовката, извършването и укриването на престъплението. Всички експертизи, свързани с
тези следи се извършват с помощта на експериментални сравнителни образци, които
се получават по методики, аналогични на описаните по горе.
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5. Процесуални възможности за вземане на сравнителни образци при отказ
да бъдат дадени
5.1. Понякога в процеса на досъдебното производство възникват проблеми, свързани с отказ на уличените лица или обвиняемите да дадат сравнителни образци от
пръстови отпечатъци, слюнка, глас и мирис. Въпреки че до сега случаите на противопоставяне на обвиняем или подсъдим на тази процедура са изолирани, проблемът остава открит, защото в НПК липсва конкретен текст, предвиждащ начините
за осъществяване правото на органа, който назначава експертизата да осигури
образци за сравнение, при отказ да бъдат дадени. В такива случаи, първо, трябва да
се направи опит да се въздейства на отказващото лице да промени своето решение.
Следователят или разследващият полицай трябва да разясни на заподозрения или обвиняемия, че даването на образци за сравнително изследване се прави, за да улесни
органите на досъдебното производство за установяване на обективната истина, че отказът не е в негов интерес, защото може да бъде косвено изтълкуван като нежелание
за съдействие. При възможност тези разговори трябва да се проведат в присъдствие
на адвокат и да се фиксират с аудио- и видеозаписваща техника.
Отказът да се дадат сравнителни образци създава сериозни затруднения за извършване на възложената експертиза, чрез която се проверява и оценява конкретен
доказателствен материал. При наличието на посочените в чл.146,ал.4 от НПК процесуални възможности за органа, който назначава експертиза да „...има право да
изисква...образци за сравнение” и при липсата на специален текст, задължаващ
съответните лица да предоставят сравнителни образци, се налага да бъдат търсени и
приложени други процесуални мерки, включително и процесуална принуда, за да се
осигури необходимата информация.
5.2. Има ли разследващият орган правно основание, при отказ на обвиняем, заподозрян, уличен или свидетел да даде сравнителни образци, да бъде приложена мярка
на принуда? Отговорът все още е нееднозначен, тъй като обвиняем, заподозрян или
уличен може да откаже да даде образци за сравнение като се позове на правото на защита и презумцията за невинност до установяване на противното, а свидетелят – да
използва разпоредбите на чл.146. ал.1 от НПК.
В подкрепа на тезата за прилагане мярка на принуда са следните аргументи:
По силата на чл.13, ал.1 от НПК „Съдът и органите на досъдебното производство
в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина”. Отказът да бъдат дадени сравнителни
образци е сериозна процесуална пречка за извършване на възложената експертиза и
поставя процеса на разкриване на обективната истина в зависимост от волята на
определена категория лица.
Важно е да се разбере, че „даване право” на определен субект от наказателния
процес (съд, разследващ орган) да осъществява конкретна процесуална функция и
свързаните с нея дейности се явява „задължение” спрямо друг субект от процеса (обвиняем, уличен, заподозрян ), който трябва безусловно да изпълни наредената процедура. Ако той откаже да съдейства за нейното изпълнение би било правилно да се
приложи „мярка на принуда”.
Използването на мярка на принуда е строго регламентирано от закона. Всяко
процесуално действие в досъдебното производство, което има елемент на принуда се
разрешава от съда по искане на разследващия орган или прокурора. В раздел І, глава
XІV от НПК лимитивно са изброени способите за доказване. Наред с експертизата, в
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чл. 136 са посочени типичните процесуални способи, чрез които се събират, проверяват и оценяват веществените доказателства и доказателствени средства. По-голямата
част от тези способи като обиск, претърсване, изземване, освидетелстване и СРС, могат да бъдат приложени без съгласие на лицето, но при условия че са налице достатъчно основания за извършването им и съответно съдебно разрешение. В такива
случаи действията на органите на досъдебното производство трябва да следват целите, визирани в искането и конкретните хипотези, по отношение на които е издено разрешението.
Ако основанията за назначаването на една експертиза са „поради изчерпване възможностите на други процесуални способи” за събиране и проверка на доказателствен материал, тогава разследващият орган трябва да реши какви процесуални действия да предприеме при отказ да бъдат дадени необходимите сравнителни образци
от конкретно лице. Възможностите могат да бъдат две:
 да прекрати процедурата по използване на експертизата като процесуален
способ за доказване и по този начин да се пропилее възможността да бъде
установена обективната истина;
 да подготви аргументирано искане до съда за получаване на разрешение за
принудително вземане на образци за сравнение.
Ако втората хипотеза се възприеме за възможна, искането за разрешение за принудително вземане на образци по наказателни дела се прави от разследващия орган,
назначил експертизата, до съответния първоинстанционен съд. Ако се налага принудително вземане на сравнителни образци по граждански дела, искането за това трябва да се направи от страните по делото, а разрешението да се даде от съда, назначил
експертизата.
5.3. Конкретните действия при принудително вземане на сравнителни образци
трябва подробно да бъдат описани в специална Наредба, утвърдена от Министерството на правосъдието, Върховната касационна прокуратура и Министерството на
вътрешните работи. Освен общите принципи и подходи, в отделни методики трябва
да бъдат дефинирани процедурите и конкретните действия, включващи употреба на
сила в пределите на необходимото.
Видът и особеностите на сравнителните образци, необходими за идентифициране
на даден човек са различни – почерк, глас, биологични проби от кръв и слюнка, дактилоскопни отпечатъци и други, поради което и подходът при реализиране на принудителния начин за тяхното вземане, трябва да бъде различен. Понякога, дори и да
има разрешение от съда за прилагане мярка на принуда, не могат да бъдат взети сравнителни образци по общоприетата методика. Например, назначена е фоноскопна експертиза и представените свободни образци не съдържат необходимите думи и изрази,
използвани в изследвания запис. Това налага по предварителен сценарий да бъде изготвен експериментален фонозапис.
Какво би могло да се направи в случай, че лицето откаже да говори? Единствената възможност е да бъде разрешено изготвяне на сравнителен образец на фонозапис със съдействието на Държавната агенция за технически операции (ДОТО),
чрез прилагане на специални разузнавателни средства. Подходящо е, при провеждане
на телефония разговор да се привлече за съдействие лице, което познава обвиняемия
или заподозрения и е съгласно да участва в провеждането и записването на техния
разговор. При изготвяне на сценария трябва да се включат такива въпроси, в отговорите на които да се съдържат думи и изрази, необходими за извършване на идентификационния сравнителен анализ. В същото време разговорът не трябва да поражда
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съмнение в заподозрения или обвиняемия за преднамереност. За да се приеме изготвеният запис като сравнителен образец, би могло да се използва технологията за изготвяне и прилагане към делото на веществени доказателствени средства по силата
на чл. 125, ал.2 от НПК, като се спази съответния процесуален ред, предвиден в разпоредбата на чл.125, ал.1 от НПК.
Подобно на сравнителните фонозаписи, експерименталните сравнителни образци от подпис и почерк, също не могат да се вземат по принудителен начин. Но за
разлика от фонозаписите, възможностите за осигуряване на годни за идентифициране
сравнителни свободни образци от подпис и почерк са много по-големи. За останалите образци обаче, при отказ да бъдат дадени, мерките на принуда са неибежни и трябва да се прилагат чрез употреба на сила в рамките на необходимото, за да се постигне
необходимия резултат. Независимо по какъв начин са осигурени сравнителните образци, с оглед необходимостта за процесуалното им оформяне и използване в досъдебното производство, трябва на основание чл. 128 от НПК да се състави подробен
протокол, който има характер и значение на писменно доказателствено средство. Ако
експерименталните сравнителни образци са взети по секретен (негласен) начин, към
протокола се прилагат съдебното разрешение и протоколите за извършените действия от Държавната агенция за технически операции .
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ДОКТРИНАЛНИ СХВАЩАНИЯ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА
НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
проф. д-р Маргарита Бъчварова1
Икономически университет Варна
Резюме: В настоящото изследване, научният интерес е насочен към проучване на
отделни теории и учения в доктрината, които са свързани с изясняване на правната
същност на производството по несъстоятелност. Изследваните теоретични становища са систематизирани в две категории: на основата на правно защитения
интерес и на основата на принципа за справедливост. Основната научна теза е, че
в правния режим на несъстоятелността в България преобладаващо са доктриналните схващания, свързани със защита на колективния интерес на кредиторите. На
тази основа се констатира тенденция към ликвидиране на предприятието на търговеца, а не неговото съхраняване.
Ключови думи: несъстоятелност, доктрина, право, цел, ликвидация.
Abstract: The research interest in this study centers around the exploration of the distinct
theories and schools of thought in the doctrine which are related to the explanation of the
legal nature of insolvency proceedings. The studied theoretical views are systematized in
two categories: the first based on the legally protected interest, and the second based on
the principle of equity. The basic scientific thesis is that the prevailing doctrinal concepts
lying at the heart of the insolvency law in the Republic of Bulgaria are those based on the
protection of the collective interests of creditors. Based thereon it has been found a
prevailing tendency toward liquidation of the trader’s undertaking instead of saving it.
Keywords: insolvency, doctrine, law, goal, liquidation, preservation.
Въведение
Интересът към института на търговската несъстоятелност се обуславя от предназначението му да реши основните конфликти между участниците в производството, създадени от невъзможността да се изплащат дълговете от страна на длъжниците.
Наличието на множество разнородни интереси, които производството следва да охрани, е основанието в теорията да се търсят обяснения и да се предлагат доктринални
тези за анализ на отделните правни регламенти.
В българската правна литература акцентът при изясняване на същността на производството по несъстоятелност преди всичко е поставен върху правно-нормативния
анализ. Той се изчерпва с обща характеристика на производството и посочването на
неговите специфики на основата на сравнителния метод със сходни производства,
най-вече с изпълнителния процес. (Владимиров, 1994: 33).
1
Маргарита Бъчварова, доктор по търговско право, професор по гражданско и семейно
право към Икономически университет – Варна. Ръководител катедра „Правни науки“ до
2015 година. Председател на Контролния съвет на Съюза на учените – Варна. Автор на
повече от 120 публикации в областта на частното право.
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Настоящата статия е подчинена на идеята да представи по-различен поглед върху
проблема за същността на производството по несъстоятелност и преди всичко върху
неговото предназначение според заложените от законодателя цели. Научният интерес
е насочен към търсене на доктриналната основа и идеи, върху които се изгражда регламентацията в българския Търговски закон (ТЗ)
Във връзка с това e и целта на настоящото изследване: да систематизира отделните доктринални схващания, които са в основата на правния режим на производството по несъстоятелност и да изведе обоснован извод за състоянието на
института в българското търговско право.
За постигането на целта авторът си поставя следните задачи: а) анализ на основните доктринални становища и извършване на систематизация; б) съпоставка на известните тези с правния режим на търговската несъстоятелност в България; в) извеждане на обоснован извод относно доктриналните схващания, приети в действащия ни
режим относно несъстоятелността.
За постигането на поставената цел се използват утвърдените методи на изследване: исторически, нормативен, анализ, синтез, индукция, дедукция.
Идеята за поставяне на законодателната уредба по отношение на несъстоятелността върху определена научна концепция все повече е предмет на търсене на съвременни и прогресивни нормативни решения за модернизиране на търговското законодателство. Историческата ретроспекция на утвърдени доктринални становища показват сложността на проблематиката, свързана с изясняване на същността на производството, поради неговия комплексен характер. С оглед на изискванията за систематизация, в настоящото изследване, те са обособени и класифицирани в две групи в зависимост от водещия мотив на законодателя, като се обхваща периода след влизането в сила на ТЗ от 1991 г.
1. Доктринални тези, основани на правно защитения интерес в производството по несъстоятелност
През 1991 година решение на Delaware Chancery Court поставя началото на
теорията – „The deepening insolvency theory“, която аргументира задължение на лицата, които управляват компанията да защитават не само интересите на акционерите,
но и на кредиторите, които ще поемат риска при наличие на настъпваща несъстоятелност. Основните усилия са насочени към определянето на критерии, въз основа на
които да се изведе обоснован извод, че компанията е в условията на зоната на несъстоятелност и е налице риск от предстоящ съдебен процес за обявяване на фалит. В тази връзка, за конкретната преценка на неплатежоспособност, се предлагат два предимно икономически критерия: първият е свързан с невъзможността на компанията
да плаща задълженията си, които се дължат на обичайната й дейност, а вторият критерий е – когато по баланса разумната пазарната стойност на активите на компанията
не покрива задълженията й.
Впоследствие, изследователят Alan Schwartz (1998) аргументира в статията си „A
Contract Theory Approach to Business Bankruptcy“, че колективният интерес на кредиторите от реорганизация е по-приемлив от индивидуалния интерес на отделния кредитор, който води до разпродажба на активи на длъжника. Отделният кредитор предпочита да максимизира връщането на вземането си от активите на неплатежоспособната компания, което може да доведе до продажбата и на отделните й части. В основата на теорията за договорния подход е в условията на несъстоятелност да се намали конфликта между конкуриращите се интереси на длъжника и кредиторите му. Социалната справедливост изисква изграждането на система за несъстоятелност, която
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в най-висока степен да гарантира възвращаемостта на дълговете в полза на кредиторите. В същото време се посочва, че законодателството не е в състояние да защитава
неопределен масов интерес, принадлежащ на обществото като цяло. Развитие на
идеята за защита на колективния интерес се съдържа и в изследванията на Paul Omar
(2004). Той също определя несъстоятелността като явление, което засяга проблеми не
само с индивидуален характер, но и от политическо и икономическо естество, включително и на обществото като цяло.
В последващите изследвания на S.Braun (2002) се акцентира върху спецификата
за наличие на множество участници: длъжник, кредитори, работници, общество, като
интересите между тях са противоположни по характер. Именно от това произтича и
един от основните проблеми при изграждането на конкурсното право, чиято основна
цел е да осигури рамка за справяне с конкуриращи се интереси в дадена система за
класиране и удовлетворяване на вземанията. При изясняване същността на корпоративната несъстоятелност Vanessa Finch (2002) аргументира необходимостта от прилагането на комплексен подход и преосмисляне на доктрините и концепциите, върху
които се изграждат законите за несъстоятелността, с оглед адаптирането им към
постигане на социални цели. Във връзка с изясняване на същността на несъстоятелността, отделни автори (Mooney, 2004:938) се позовават на нормативната теория
(normative theory). Според нея, законодателството за банкрута трябва да осигури възвращаемостите и ползите на тези лица, които притежават законни права спрямо
длъжника (Schwartz, 2005:1221). Паради това, като главни участници се явяват длъжникът и неговите кредиторите, които колективно упражняват правата си под надзора
на съда и/или оторизирано от него доверено лице с цел да възстановят вземанията си
от масата на несъстоятелността посредством различни методи.
На съвременният етап, в литературата се поддържа идеята за оптимизиране на
правната регламентация на несъстоятелността и за определяне на процедурите като
функция на институционалната среда на една нация. (Lee et al, 2007: 505-520). В руската специализирана литература (Карелина, 2008: 169) несъстоятелността се определя като сложна система, която включва три подсистеми: предупредителна, възстановителна и ликвидационна, всяка от които съдържа специфичен регламент. Поддържа
се твърдението, че от съществено значение е да се приложи на практика една от посочените подсистеми в зависимост от икономическото състояние на конкретния субект.
Следователно, процесът на развитие на доктриналните тези, свързани с изясняване на същността на производството по несъстоятелност, прогресивно преминава от
твърдението за защита на колективния интерес на кредиторите към разширяване и
отчитане на техния обхват. Производството по несъстоятелност следва да обслужи
комплекс от интереси: на обществото като цяло, на кредиторите и тези на длъжника.
В допълнение към това е необходимо да се създадат максимални законови условия за
съхранение на действащите предприятия и осигуряване на възможност за тяхното
оздравяване.
2. Доктринални тези, основани на принципа за справедливост
През 2005 година Mokal (2005) в произведението си „Corporate Insolvency Law –
Theory and Application“ разглежда несъстоятелността като едно цяло и обосновава
идеята за равноправно третиране на всички участници. Изрично се подчертава, че тази теория може да съгласува повелите на справедливостта с изискванията на икономическата ефективност. Във връзка с това се аргументира принципът за справедливо
разпределение на активите на длъжника физическо или юридическо лице между кредиторите като основен за постигане целите на несъстоятелността.
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Подобен е подходът и на българския законодател. В чл. 607 от ТЗ принципът за
справедливо удовлетворение на кредиторите е посочен като приоритетна цел на производството по несъстоятелност. На тази основа сериозно внимание се отделя на
проблема за начина на удовлетворяване вземанията на кредиторите и предприемане
на мерки за защита на техния интерес. В теорията се изследва принципа за равното
третиране на кредиторите от един и същи ред, известен под наименованието: paripassu. Той се намира в непосредствена връзка с необходимостта за споделяне на риска при преструктуриране на задълженията, но като се отчита йерархията на отделните вземания (risk-sharing theory). Всяко отклонение от идеята за равното третиране
на кредиторите предполага комплексен анализ и може да се допусне, ако е необходимо с оглед на обществения интерес.
В специализирано проучване (Deakin, & Mollica & Sarkar, 2016: 23-24) насочено
върху защитата на кредиторите се установява, че в държавите Франция и Германия
(civil law) тя е значително висока и е под формата на контрол върху управлението на
длъжника. Докато в Англия и Великобритания (common law) е налице засилена защита правата на обезпечените кредитори. По този начин интензитетът на правната
закрила води до различен дългосрочен ефект върху кредитния пазар в съответната
държава. Други автори също приемат идеята за защита интереса на кредиторите:
Генкина, Хоуман и Попондополу (Эрлих,2014:80) и аргументират, че целта на института е колективно удовлетворение вземанията на кредиторите на основата на справедливо разпределение имуществото на длъжника. Посочената теза се критикува с
аргумент, че акцентирайки изключително върху интересите на кредиторите, това може да доведе до увреждане на интересите на длъжника и на обществото като цяло.
В съвременното руско конкурсно право се приема последователност при постигане целите на несъстоятоятелността. Те следват следния ред: а) първо, целта е да се
възстанови платежоспособността на юридическото лице при наличие на възможности или б) второ, да се ликвидира юридическото лице или да се възстанови финансовата стабилност, доколкото е възможно. Институтът на несъстоятелността се разглежда като специфичен механизъм за разрешаване на конфликта между интересите на длъжника и кредиторите му чрез намеса на държавата по пътя на контрола и тяхното регулиране.
По-обща представа относно отделните подходи, от които се ръководят отделните
законодателства откриваме в труда на Степанов (2014: 162-175) и неговото произведение „Правовое регулирование несъстоятельности в Германии, США, Англии,
Франции и Росии“, където подлага на критика философските подходи, използвани от
отделните законодателства.Те са систематизирани в следните четири категории:
1. Прагматичен подход. Характерното за този подход е привеждане на законодателството според изискванията на нуждите на бизнеса, без да се търси
съдействието на доктрината и науката.
2. Нормотворчески подход. Основната идея на този подход е, законодателството да е насочено към спасяване и защита на дейността на предприятието.
3. Ликвидационен подход. Основната цел на законодателството е ликвидиране
активите на длъжника в полза на кредиторите. В Германия този подход се
прилага видоизменено, но отново с оглед защита интересите на кредиторите.
Кредиторите могат да приемат решение за продължаване на дейността на
предприятието, ако по този начин те биха получили същото възмездие, както
е при незабавно ликвидиране на предприятието.
4. Теория на предприятието. Характерното в случая е, че законодателството
следва да реши всички интереси: на длъжника при неговата несъстоятелност,
кредиторите му, работниците и, обществото.
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Според Степанов, първият подход е по-скоро способ за развитие на текущото
законодателството и е приемлив за държавите на прецедентното право. Вторият подход, според него, следва да се преименува като политика за спасение и поддържане
от държавата на неплатежоспособните предприятия.
3. Съвременни тенденции в развитието на конкурсното право
Водени от тенденцииет за развитие на конкурсното право се констатира, че на
съвременния етап, то се преориентира към прилагане на теорията на предприятията и
неговата защита. Целта е да се открие баланс при защита интересите на всички участници в производството. Поради това концепциите, които се поставят в основата на
нормативната уредба в отделната държава, условно могат да се изследват на базата
на законодателството на САЩ и съвременното развитие на конкурсното право в
Европа, в частност България.
Законодателството на САЩ се основава на концепцията fresh start (ново начало)
и на това основание целта на института е да предостави възможност на длъжника да
възстанови дейността си. Една от основните му цели е запазване и съхраняване на
бизнеса в условията на финансови затруднения.
В Европа, през 2013 година, Европейският икономически и социален комитет
(ЕИСК), публично оповести в свое становище философията на новия подход, изразяващ се в необходимостта да се даде втори шанс на предприятията и да се запазят работни места. След 2015 година, на основата на проучвания и анализи, този подход в
Европа се оказа неподходящ за стабилизиране на предприятията. Поради това, се възприeха препоръки за преминаване към идеята за fresh start, възприета от САЩ. На
тази основа, законодателната тенденция в Европа е насочена към приемане на механизъм, чрез който преди спирането на плащанията и само при наличие на бъдеща
неплатежоспособност незабавно да се предприемат извънсъдебни процедури, които
биха предоставили шанс на длъжника да преодолее финансовите си затруднения. В
теорията се извежда и необходимостта от прилагане на интердисциплинарен подход
при анализиране на института. (Бъчварова и кол., 2018: 18-27).
Развитието на правната уредба през последните години води до заключението, че
е налице промяна на отношението на законодателствата спрямо процедурите, които
се прилагат към несъстоятелния длъжник, обособени в два варианта: а) реорганизационни и б) ликвидационни. Все повече държави изграждат правната си уредба относно несъстоятелността като предоставят предимство на длъжника да преодолее
затрудненията си и да се преструктурира със съгласието на кредиторите. Като класически пример за реорганизиране на предприятието преди неговото ликвидиране се
посочва законодателството на САЩ.
В българската доктрина, както по отмененото (Кацаров, 1990: 748), така и с оглед
на актуалното търговско законодателство, в специализираната литература (Григоров,
2017) изясняването на правната същност на несъстоятелността е най-вече чрез нормативен анализ, както и чрез съпоставянето на правната уредба с други, преди всичко
европейски законодателства. На основата на целта, заложена в производството по несъстоятелност в чл. 607 от ТЗ, се оформя заключението, че действащата ни уредба
приоритетно е насочена към удовлетворяване интересите на кредиторите като водещ
и доминиращ интерес в производството. На тази основа, следователно, институтът на
несъстоятелността се основава на концепцията за предимство правата на кредиторите. Като главна цел на производството се обявява тяхното справедливо удовлетворяване, а оздравяването на предприятието се разглежда като възможност за длъжника. Във връзка с това, в българската доктрина се застъпва твърдението, че законода416
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телството ни не отчита и защитава в еднаква степен едновременно интересите на кредиторите и длъжника (Стефанов, 2014:16). В специализираната литература се поставя
и с особена актуалност проблемът за защита интересите на работниците и служителите, които сериозно могат да бъдат засегнати в производството по несъстоятелност.
В началото на действието на търговското законодателство техният интерес бе защитен преди всичко чрез въвеждане на задължение за синдика служебно да вписва
вземанията им в списъците, изготвени от синдика (Розанис, 1996:128). Впоследствие
отделни автори се ориентираха към твърдението, че защитата на техните права може
да бъде по-ефикасна чрез производството за оздравяване на предприятието (Калайджиев, 2006: 89).
Положителна тенденция в развитието на съвременното българско законодателство е хармонизиране на правната ни уредба с европейските законодателства и отчитане на регламенти и препоръки, предоставени от Европейската комисия. В отговор
на тези тенденции българското законодателство въведе нова Част пета в ТЗ, регламентираща специално производство по стабилизация на търговеца, приложимо от
1.07.2017 година. То е уредено като извънсъдебно производство, насочено към предотвратяване откриване на съдебното производство по несъстоятелност по пътя на
споразумение с кредиторите с цел продължаване на дейността на търговеца. (Бъчварова, 2017:34). Следва да се отчете положително заложената идея на законодателя в
новоприетото производство по стабилизация да се предостави санираща мярка за
добросъвестните предприемачи. Следвайки основните подходи, свързани с начина по
който държавата урежда обществените отношения, по наше мнение, в основата на
уредбата на несъстоятелността към настоящия момент е нормотворческия подход.
Практическата ситуация в момента, независимо от усилията за създаване на съвременно търговско законодателство относно несъстоятелността, не показва по наше
мнение, тенденция към подхода за съхраняване на предприятието. По данни от публичния регистър2, информиращ за делата по несъстоятелност в страната, общият
брой висящи дела през месец октомври 2018 г. е 11271 общо за страната, като най-високият дял е на Софийски градски съд – 4171, следван от окръжен съд – Пловдив –
1173, Варна – 892, Ст. Загора – 432. През месец март 2019 година движението на
делата е за цялата страна – 11755, от които с най-висок дял е Софийски градски съд –
4304, Окръжен съд Пловдив – 1209, Окръжен съд – Варна – 906, Окръжен съд Стара
Загора 443. От посочената статистика се констатира плавно увеличаване на делата
като трайна тенденция, като в рамките на половин година на територията на страната
са налице общо 484 нови дела по несъстоятелност.
С оглед на гореизложеното, на практика законодателната ни уредба служи преди
всичко за ликвидиране на предприятията, като производството по стабилизация на
търговеца няма приложение, независимо от целта му за съхраняване на предприятието и предотвратяване на съдебното производство по несъстоятелност.
Заключение
Въз основа на гореизложеното следва, че са налице отделни доктринални становища за изясняване на същността на производството по несъстоятелност и различни
подходи на законодателствата, отразяващи основните идеи на правната уредба. В
САЩ и с оглед на съвременните тенденции в Европа, водещата концепция е за преструктуриране на предприятието преди настъпването на неплатежоспособността като
основание за формално съдебно производство по несъстоятелност. В българското
2

http://ispn.mjs.bg/mj/ispn.nsf/indexPublic.xsp?page=search
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законодателство е налице предварително производство за преодоляване на несъстоятелността (производство по стабилизация), но доктриналната основа, свързана с концепцията за предимство интересите на кредиторите на съвременния етап не е преодоляна.
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ВИДОВЕ ФЕЙСБУК-ОБЩНОСТИ ВЪВ ВОЕННАТА СФЕРА И
ОСОБЕНОСТИ НА МОДЕРИРАНЕТО НА ГРУПИ И СТРАНИЦИ
гл. ас. д-р Сашо Воденичарски
Военна академия „Г. С. Раковски“

TYPES OF FACEBOOK COMMUNITIES IN THE DEFENCE
SECTOR AND SPECIFICS OF THE MODERATION OF FB
GROUPS AND PAGES
Chief Assistant Sasho Wodenicharsky Ph.D.
„G.S. Rakovski” National Defence College
Abstract: The article analyses the different types of Facebook communities in groups and
pages that are engaged with subject topics from the defence sector. The author observes the
sequence of the moderators’ efforts and the roles that they need to ensure in order for the
groups and pages to function and develop properly. The rules and few of the mistakes in the
process of moderating such groups are also listed.
Key words: Social media, Defence sector, Facebook communities, Public affairs
През последните десет години, заедно с развитието на социалните мрежи до социални медии1, участие в тях заявиха, а постепенно трайно се настаниха и редица неправителствени организации, частни медии и просто работещи в армията и полицията – всеки от които със свои интерпретации на случващото се в един от най-реформираните сектори в Република България – този за сигурност и отбрана.
Наред с безспорните предимства на информираното присъствие – главно във
facebook, съчетано със също така явни недостатъци2, настъпи време този опит за бъде
обобщен, съхранен и осмислен – за да се продължи напред, но вече по-успешно.
Ранните групи и страници, отразяващи сигурността и отбраната са създавани от
бивши военнослужещи и такива на служба, симпатизанти на армията, но предимно
непрофесионалисти в областта на социалните медии. Такива са още съществуващите:
- група „Милея за Българска армия“ (създадена на 25 май 2009 г., с 9958
членове);
неофициална страница Военна академия „Г. С. Раковски“ (от 10 октомври
2010 г., 734 я следват);
група „Българска армия“ (от 01. 02. 2011 г., с 1287 членове);
група otbrana.alle.bg (от 22. 03. 2011 г., с 8239 членове);
1

Петков, Ст. Социални медии и/или социални мрежи. In: Научна конференция „Медиите и ПР
търсят себе си”, 19-20 май 2011, Департамент „Масови комуникации”, Нов български университет, София, България.
2
Воденичарски С. Няколко предимства и недостатъци на участието на военнослужещи в
социалните медии, БСУ, Юридически сборник, том XXIV, 2017, ISSN 1311-3771.
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-

официална страница на МО Bulgarian Armed Forces (от 12.05.2011 г., 19 565
души я следват);
официална страница Военна академия „Георги Стойков Раковски” 24.02.2012 г.,
(4550 я следват)
група „Група за протест на Българската армия“ (от 28.09.2012 г., с 9947 членове);
група Българският военен сайт Pan.bg (от 27.11.2012 г., със 17 172 членове);
страница „Българска Народна Армия“ (от 25 декември 2014 г., 20 738 души я
следват).
Много от тях са загубили членска маса и харесвания през годините – било поради
нередовно публикуване на съдържание, но и заради непоискано добавяне на приятели и последвалото им излизане. Очевидно, изграждането на общности, поддържането
на вътрешен живот в тях и особено развитието им се нуждаят, както впрочем, всяка
друга работа, от подготвени администратори и посредници, квалифицирани в областта на социалните медии.
Какви са особеностите на модерирането на групи и страници, отразяващи
сектора за сигурност и отбрана във facebook? Те не се различават много от условията
на военната служба, познати на повечето потребители в тях и могат да бъдат сведени
до:
1. Няма компенсации за денонощната работа, нито отпуск – много военнослужещи са си докладвали такъв, без реално да го ползват и знаят за какво става въпрос.
Авторът още не е виждал началник, който поне частично да уважи „вложеното за модериране време“ на администратор;
2. Заетостта винаги се увеличава и никога не намалява. Този, който се заеме с
поддържане на страници и групи, нему непременно се налага да направи още много
нови неща: например, след обичайната институционална страница (особено, ако началникът вижда ползи), трябва да бъде създадена вече задължителната по закон
Алумни група – например, на възпитаниците на съответното висше училище. Следва
да се регистрира профил в набиращия популярност Instagram, в Twitter (за всеки случай), група за кандидат-студентите, друга за желаещите да станат войници, за приятелите на формированието и други подобни;
3. На всеки модератор са нужни големи запаси от търпение – и, както се е казвало на новобранците някога: „Службата е тежка, но за сметка на това е продължителна“. То, съчетано с последователност и настоятелност помага, когато трябва да се
отговаря на злостни коментари, на лични съобщения, изпратени след полунощ от
други часови пояси, да се изпращат покани на приятели, харесали отделни снимки,
албуми и публикации;
4. Задълженията – както на военнослужещите, така и на администраторите на
facebook групи и страници, са не по-малко от 24 часа на денонощие и всичките 7 дни
в седмицата. Не може да се каже: „Сега няма да гледам какво пишат!“; „Няма да отговарям на никакви коментари!“ – защото, сигурно по ирония на съдбата, точно тогава стават неприятни пропуски и тежки служебни гафове. Нещо повече – facebook
веднага „наказва“, дори по-силно, със загуба на зелената значка, която се дава за бърз
отговор, когато потребител е писал директно до страницата;
5. Главната цел на участието във facebook страници и групи, но и в армията,
разбира се, е създаването на устойчиви навици за екипна работа и на тази база – изграждане на способности. Това предполага модераторите да не бъдат сменяни твърде
често, както и ролите им да бъдат ясно разпределени по функции, а и по време;
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6. Администраторите много бързо разбират, че борбата за интереса на потребителите за тях означава всекидневна битка;
7. Неприятно за оптимистите е това, че не всичко от всекидневието може да бъде описано, но и не всичко интересно може да присъства публично. Тоест, трябва да
се спазват Законът за защита на класифицираната информация, правилата на служебната тайна, така наречената „чувствителна информация“ – която още не е засегната в
документи. Още по-лошото е, че отделни хора си позволяват да нарушават правилата
постоянно – проявяват неетично поведение и дори цинично подлагат на съмнение неща, които уж се подразбират сред професионалисти, но на които хората, които модерират групи не могат да отговорят по същия начин. Значи, ще трябва и умение да се
отговаря умно – дори на глупав въпрос.
Каква е последователността при изграждане на общности, интересуващи се
от сигурността и отбраната в социалните медии?
1. Създаване на разбиране в институциите и организациите относно основите
на управлението на онлайн-общности, тъй като всяка – както армейската, така и онази във facebook си има принципи, върху се изгражда. Пренебрегването им не води до
нищо добро;
2. Трябва да се изучат – и на тази основа, да се натрупат познания за стратегиите, посредством които ще бъдат изграждани тези общности. Това може да бъде общият интерес – например, към патриотичната тематика и съответни събития;
3. Участие в кръжоци от всякакъв вид, свързани с интереси към въоръжението,
военната техника и други. Може да бъде интерес към авиомоделизъм, корабомоделизъм, изграждане на действащи макети и участия с тях в състезания;
4. Модераторът да си изясни, как се стига до разрастване на общности – дали е
полезно да покани в тях известни лица, уважавани командири, участници в мисии в
чужбина, преподаватели, началници, популярни личности, станали неформални лидери;
5. Трябва да бъдат изучени и селектирани методите за задържане на внимание,
след като то вече е било привлечено. Оказа се, че и това си има своята специфика,
особено във военна среда;
6. Нужно е да бъдат придобити познания за това, как се анализира общност – за
да бъдат извлечени поуки от практиката и тази общност да бъде задържана във времето, продължително да се развива и да се разраства за всеобщо благо.
С какво се започва, как се изгражда разбиране за изграждането на общности?
Най-напред, като си даваме сметка, че в социалните медии има различни видове
обединения на хора. На специализиран курс по facebook-маркетинг, експертът Бисер
Вълов откроява следните:
1. Феновете, под което понятие се разбира група от хора, които четат, гледат,
следват един източник на информация. Смята се, че тези общности са с най-ниско
ниво на интеракция и взаимоотношения между членовете. Това не пречи да бъдат използвани;
2. Обединение, наречено тълпа – представлява група от хора, събрани от нещо
инцидентно, нещо необикновено. То може да бъде много добро или забележително
лошо, но всеки случай, тълпата се води от емоции. Трябва да се има предвид, че вниманието й е високо за кратък период от време;
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3. Стадо е най-неорганизираният тип общност. Тя обикновено страда от липса
на лидери и взаимоотношения в групата. Тези хора често са обединени от едно искане и затова лесно могат да бъдат манипулирани;
4. Племе представлява обединение на хора около един или повече лидери с ясно изразени функции. Те имат силно взаимодействие помежду си и искат да постигнат някакъв вид промяна в средата около себе си;
5. Общност е група хора, които са изградили силни взаимовръзки помежду си и
са обединени от интереси, действия, от място, някакъв вид практика или обстоятелства.
Общностите се делят на няколко вида, според причината за своето събиране,
сцепление и взаимовръзка.
Най-напред, базирани на интерес – към службата в армията, или към ученето във
Военна академия, към конкретна специалност. Така например, отделните магистърски програми имат отделни страници. Подобно е и с кампанията „Бъди войник!“ –
която отскоро се отразява от Министерството на отбраната. Същият опит се наблюдава и при подготовката и провеждането на авиационното шоу, което се прави всяка
година на различни места.
Втори тип общности са базираните на действия – които искат да направят нещо,
да постигнат някаква промяна, например в законодателството. Те понякога влизат в
конфликт със статуквото. Що се отнася до военнослужещите, такава група е споменатата „Група за протест на Българската армия“ – но, протестните действия са забранени на униформените със специален закон. В тази и други групи обаче се организират
шествия, митинги и други, в които участват политически лица. Те подбуждат военнослужещите да гласуват за тях на избори, т.е. вършат партийна агитация. Освен това,
публикуващите съдържание на тези места настройват отделни групи служители едни
срещу други, а всички – срещу ръководството на Министерството на отбраната;
Трети вид общности са тези, базирани на място. Това са различните групи на служилите в едно и също формирование – например, в 61-ва Стрямска бригада, 68-ма
бригада „Специални сили“ и други. Опасността тук е, че често създаването им е
предшествано от опити на хора от частния бизнес със собствени сайтове и изградени
вече страници и групи във facebook да овладеят общественото мнение в армията.
Техните се казват по същия начин – за да могат да получават своевременна информация, включително и чувствителна, нерядко и служебна. Това е неправомерно, но засега не се санкционира. Целият успех на администраторите на официалните групи и
страници се измерва с приетото им настояване другите да напишат, че са неофициални.
Четвърто – общности, базирани на някаква практика: група на служилите на мисия в Афганистан, Ирак, Босна и др.; група на завършилите Колежа на НАТО в Рим,
езиков курс и др. По същия начин, страници и групи създават студенти по отделните
магистърски програми на Военна академия. Там споделят информация за тестове, изпити, откъде да се учи за тях и пр.
Пети вид общности са основаните заради събития или обстоятелства. Когато нещо в държавата предизвика недоволство, постъпва искане на оставка, предшествано
от опит за организиране на протестни действия на знаково място. Вариант на тези
групи са защитаващите природни забележителности, човешки права, събраните заради несправедливост, по причина на потребителско недоволство, за оплакване от работодател и др. п.
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Преди да започне модерирането и създаването на тези групи и страници, важният
въпрос, на който трябва да се отговори, е – от кой тип е нашата общност? Разбира се,
изграждането им е екипна игра. Това не се прави самоцелно, нито аматьорски, ако се
търси дълготраен резултат и щом става дума за институции и висши училища.
Затова, всяка една страница и група се нуждае от хора, които да изпълняват
определени функции, да влизат в конкретни роли, основните от които, според
Бисер Вълов, са:
Първата важна роля е на Приятеля. Това е подготвен в областта на социалните
медии човек, който трябва да пише много съобщения до участниците в дискусиите,
да отделя време, за да култивира така средата, че заинтересованите да станат редовни
посетители. Трудното е, че много често, поне по темите на сигурността и отбраната,
най-активни се оказват пенсионери с критично, дори нихилистично мнение към съвременния облик и състояние на цели институции, дори на държавата.
Втората роля е на така наречения Привличащ, или Съблазнител. Неговата задача
е да открива хора, които могат да допринесат със своите знания и своето влияние за
развитието на общността. Той изгражда лични отношения с тях и ги стимулира да изпращат покани на други хора, които не са харесали досега съответната страница, или
не са членове на групата.
Третата роля е на Страж, или Пазител: неговата задача е да премахва неадекватните и неетичните публикации и коментари, да се справя с агресивните и злонамерени потребители – така наречените „тролове“, да дава сигурност на общността, че нищо няма да застане пред интересите на членовете и ясния фокус на дискусиите.
Четвъртата роля е тази на Редактора. Той трябва да имплементира стратегията за
общността, да създава съдържание и да решава кое има значение, а кое – не. Много
често, при модериране на страници и групи се оказва, че нерядко след полунощ се
появяват коментиращи. Такива са имигрантите, живеещи на места с голяма часова
разлика – обикновено в Съединените щати и Канада. Други скандално провокират
точно тогава, защото очакват да няма „цензура“ през малките часове. По този начин,
публикацията им остава видима максимално дълго. Случва се да пишат и хора с психични разстройства, но и такива, движени от някакви лични интереси и мотиви. Това
съдържание няма значение за общността и дори пречи, а присъствието му показва, че
групата е несериозно администрирана. Това се случва и при допускане на участие на
фалшиви профили, което е характерно за една от по-масовите анализирани групи –
otbrana.alle.bg. Именно Редакторът трябва да отсее – кое от изброеното да поощри, и
кое да забрани.
Петата роля е на Предприемача. Неговата задача е да търси нови възможности,
посредством които да добави стойност към общността. Той създава договорки и съюзи с други общности за взаимно публикуване. Дейността му се доближава до Публичната дипломация, а резултатът от нея е развиването на репутацията.
Ако всички тези роли присъстват, то тогава страниците и групите са поддържани
професионално. В списъка с изследваните се оказа, че най-често един или двама
души изпълняват и петте – при всички негативи от това.
За да се развиват общностите, на потребителите трябва да бъде дадена причина да станат техни членове. Това също минава през спазването на определени
правила, дори „закони“, които със своята значимост действат направо императивно
на модерирането, включително в анализирания сектор за сигурност и отбрана. Според експерта Бисер Вълов, те са осем:
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Първо, общността задължително трябва да има цел. В една група на военнослужещи, тя може да бъде поддържането на патриотичния им дух, или на единството –
както е обявено на страницата „Черният PR и пропагандата срещу сектор „Сигурност““ (създадена на 25 януари 2013 г.). Друга цел е да се окаже подкрепа за разпространяването на знания, трета – подпомагане на рекламна кампания за набиране на
студенти и пр.
Второ, общността трябва да създава съдържание, но след като бъдат проучени
нейните интереси. Това може да бъдат тактико-технически данни на нови оръжия,
снимки на стари, използвани в световните войни или в актуален конфликт, герои от
военни операции, парадокси, станали „на терен“ и други подобни.
Трето, нужно е да се изграждат лични взаимоотношения с топ-потребителите и с
всички хора, които могат да помагат, като качват съдържание, коментират и споделят
нашите публикации – за да продължат да го правят.
Четвърто правило – което много плаши модераторите на официални страници е,
че те трябва да допуснат, позволят и дори да стимулират наличието на горещи сблъсъци, за да се случват дебати, което повишава гледаемостта. Консервативна организация като армията не е най-известна с креативни решения в тази област, но пък Военна академия „Г. С. Раковски“ е образователна институция и го прави на официалната
си страница3, създадена на 24.02.2012 г.
Пето, нужно е умение да се разпознава личният принос на всеки член на съответната общност. Да бъде измерван, да не бъде забравян, а да бъде припомнян. Това е
необходимо, за да знаят хората, че усилията им не са напразни – и да продължат да
участват активно.
Шесто, отговорност на модераторите е да подбуждат членовете на общността да
привличат свои приятели към нея, както и други хора, които биха имали интерес.
Всъщност това е смисълът на връзките с обществеността: да свързват хората с хора,
като от това всеки да има полза. Въпреки наличието на социалните медии днес, радиото, Военния телевизионен канал и ведомствения вестник на Министерството на
отбраната – седмичникът „Българска армия“, при едно изследване се оказа, че при
набиране на кадрови войници най-използваният рекламен път си остава „от уста на
ухо“. Това означава, че кандидатите разбират най-често от свои познати за свободните работни места във въоръжените ни сили.
Седмо правило: да се подели контролът над общността с нейните членове.
Трябва да бъдат избирани теми, за които да се дават администраторски, редакторски
и други права – каквито facebook позволява, за да се почувстват потребителите още
по-свързани и да имат мотив да я развиват. Добре е да не се оставя впечатление, че
някой иска да има монопол върху публикациите и съдържанието, както вече се е
случвало.
Осмо правило е администраторската намеса да бъде сведена до минимум. Наказания трябва да се прилагат, само когато е неизбежно. Забрана за публикуване, скриване на коментар, блокиране на неетичен „трол“ е допустимо да се използват изключително рядко и отговорно.
Какви грешки правят изследваните групи и страници? По принцип, техните
общности изглеждат хомогенни и професионални, а членовете им и следващите ги –
мотивирани за участие, поне с критика.
3

https://www.facebook.com/voennaakademiageorgistoikovrakovski/
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Първата грешка е, че нямат целева група, макар тя лесно да може да бъде очертана. Да се стреля напосоки срещу аудиторията, като към една мишена, не е най-доброто. Така изглеждат нещата поне в една от анализираните групи.4 Участницитевоеннослужещи знаят, че става по-трудно, когато мишената се движи, а и може да се
окаже, че конкуренцията умее да стреля по-точно.
Второ, ако няма мениджър на общността, тогава не се знае кой отговаря за развитието й, не се знае кой модерира, кой налага забрани, кой стимулира участието на
активните и отстранява фалшивите профили – а това е сигурен път тя да се разпадне.
След изследваните има и такава група.5
Трето, пропуск и недостатък е да няма наставления за нови членове. Редно е да
има правила за участие в съответните групи и страници, за писането в тях, съответно
списък на забранените думи. Ако липсват, се отива към анархия – нещата се развалят
бързо, сериозните се демотивират и се отказват от членство. В анализираните групи
тези недостатъци са преодолени само на официалната страница на Военна академия6
и на тази на Министерството на отбраната, която обаче (кой знае защо?) се казва
Bulgarian Armed Forces.
Четвърта грешка може да бъде недостатъчното съдържание, или да се качва
твърде рядко. Тогава не само хората забравят за тази страница и група, но и facebook
я „санкционира“, като я показва на все по-малко потребители в потока с новини.
Преди време се е смятало за необходимо да се публикуват по два материала дневно,
но сега се стимулират платените реклами на страниците, които носят значително поширок обхват. Очаква се скоро това да стане и в групите.
Пета грешка е да няма дух на общност, а случайно събрани хора, които не се
чувстват част от нещо значимо и просто си търсят поле за изява. Такива се хвърлят
най-често да критикарстват, което не е особено продуктивно.
Как тогава да се стимулира изграждането на общност и как хората да бъдат
привличани и подбуждани да участват в страници и групи?
Първо, като се избягва безличното говорене. Напротив, въвеждането на тема с
„аз“ и „ние“ намеква за лична ангажираност и предразполага другите да правят
същото.
Второ, при обсъжданията да се отговаря с въпрос. Например, да се пита: Какво
бихте казали за новия паркинг на Военна академия?; Ние обмисляме да направим
студентско общежитие, каквото нямаме от 15 години – дали местоположението му
ще е удобно?; Някой знае ли повече за дървесните видове, засадени в парка ни?
Трето, трябва да се питат конкретни хора от общността за отговор, като бъде използван механизмът на тагването. Нищо не пречи да бъдат отбелязвани конкретни
активни потребители в дискусии, в които е забелязано, че точно те имат знания и
умения.
Четвърто, мненията трябва да бъдат ясно изразени. Искаме ли да научим мнението на някой друг, трябва добре да изразим своето мнение. Другите участници в дискусията могат да се съгласят, или пък да не се съгласят.
В заключение, доброто управление на общности от хора с интереси в сектора за
сигурност и отбрана продължава да престои. Съществуващите и анализирани образци често страдат от непрофесионализъм: нямат правила за участие, нито ангажирани
4

https://www.facebook.com/groups/111214021170/
https://www.facebook.com/groups/137674979634825/
6
https://www.facebook.com/voennaakademiageorgistoikovrakovski/
5
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администратори, организират се кампанийно, допускат множество фалшиви профили, неетични дискусии, дори стават проводници на чужди пропаганди.
За да бъдат професионално поддържани, общностите трябва да разполагат с модератори, ангажирани да поемат петте основни роли, да делегират повече пълномощия – и тогава да се очаква значим резултат. Добър пример е официалната страница
на Военна академия, която от години има редовни публикации, чудесни авторски
снимки и използва много от изброените начини за изграждане и развитие на
общност.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
(С ПРИМЕРИ ОТ СЕКТОРА ЗА ОТБРАНА)
гл. ас. д-р Сашо Воденичарски
Военна академия „Г. С. Раковски“

SOCIAL MEDIA PRESENCE BUILDING ON SOCIAL MEDIA
(EXAMPLES FROM THE DEFENCE SECTOR)
Chief Assistant Sasho Wodenicharsky Ph.D.
„G.S. Rakovski” National Defence College
Abstract: The following report is focused on the necessity of Social media presence
building of the institutions in the defence sector. The author pointed the reasons for the
consumers to participate in this process as well as the reason for attracting new followers
that form a significant part of the target audience.
Key words: Social media, Facebook, Department of defence, Armed forces, Public affairs
Историята на великите географските открития показва, че човечеството тръгва да
търси нови пътища към познатите земи, но и нови територии, когато поради някаква
причина старият друм към тях е отрязан и е вече невъзможно да бъдат достигнати по
предишния начин. Това важи за всички експедиции, които генуезци, испанци и
португалци предприемат скоро след Превземането на Константинопол през 1453
година. Когато Османската империя слага ръка и упражнява контрол върху старите
континентални пътища на изток, държавите, разполагащи с флота усилено започват
да търсят нови, по море – предимно към Индия и Китай, заради техните стоки, природни богатства и подправки.
Векове по-късно дойде време, когато дори смятани за по-консервативни институции, като църквата и армията да потърсят и намерят нови начини, за да достигнат
своите целеви аудитории. Старите, масови и пасивни подходи вече не действат, следователно са станали непотребни, а както се знае от латинската сентенция „Не напредваш ли, изоставаш”. По същия начин стои въпросът с овладяването на ледените
пространства на Антарктида. От тях в близко бъдеще, когато се намери начин за извличане на полезни изкопаеми, ще се възползват страните, които имат свои бази там.
Не по-различно стоят нещата в космоса. От Луната и Марс, а някой ден и от Нептун –
за когото учени твърдят, че е покрит с диаманти, ще се възползват тези държави, които ще могат да си осигурят достъп и продължително присъствие.
Така че, за да достигнат своите цели – една от които е набирането на персонал
(това се оказа предизвикателство през последните години след „пълната професионализация“), Министерството на отбраната и Българската армия ще се наложи да покорят неизследвани досега пространства, носещи отлични възможности – каквито все
още остават за тях „социалните медии“. Все пак, вече десет години минаха, откакто
има такъв термин; ранните социални мрежи доста се промениха; много институции
тепърва ще стигат до изводи за ползите от изграждането на присъствие в тях, особено
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във facebook. След търсещата машина google.bg и сайта за споделяне youtube.com,
това е третото най-посещавано място от българите в интернет.1 Потребителите, които
биха се заинтересували от предложенията за работа в областта на сигурността и отбраната общуват и се информират там – следователно, който иска да ги намери, трябва да отиде на същия адрес. Дотогава ще четем интерпретации върху фактите, посочени в специален доклад: „Към 31.12.2017 г. длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са комплектувани на 80 % от щатния състав.“2
Как стои въпросът в сектора за отбрана в момента?
В „Правила за връзки с обществеността…“3, приети преди повече от седем години, словосъчетанието „социални мрежи“ е споменато само веднъж – и то, в контекст –
като форма на контакт при общуването с журналисти. „Социални медии“ няма.
Други армии от повече от десетилетие разполагат с устави, наставления, правилници,
ръководства4, наръчници, издават различни брошури за участието на военнослужещи, както и членовете на техните семейства5 в социалните медии. С такива са снабдени войските на Съединените Щати6 – вече и с приложения за мобилни устройства,
Великобритания7, Франция8, Индия9, Швейцария10, Австралия, Сингапур и други. Отделно, инструкции издават и разпространяват и видовете въоръжени сили11. При нас
решаването и на този въпрос все още продължава да бъде отлагано.
Участието в социалните медии има безспорни предимства, изброени в друга
публикация12 (без да бъдат спестени и неговите недостатъци). За сектора за сигурност и отбрана, свикнал на ограничено отразяване в не толкова далечното минало, това е включване в нова, различна, но и прозрачна среда за общуване, която оправдано
привлича и задържа потребителите, включително военнослужещите, защото:
1. При участието си там, особено във facebook, всеки получава възможност да
създава съдържание, да говори на другите и да ги провокира, да редактира написаното и да дооформя чуждите публикации, като се включва с коментари, емотикони,
споделяне и пр. Така се повишава чувството за собствена значимост, което армей-

1

https://www.alexa.com/topsites/countries/BG.
Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2017 г., приет от МС на РБ през
март 2018 г.
3
Правила за дейността „Връзки с обществеността” в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, С, 2012.
4
Review of Social Media and Defence, Report by George Patterson Y&R, Reviews into aspects of
Defence and Australian Defence Force Culture 2011, ISBN 978-0-642-29750-1
5
Social Media Communication with Military Spouses, Febr 2015.
6
https://apkpure.com/us-army-social-media-handbook/mil.army
7
Using social media in the British Army, September 2018.
8
Marc Hecker, Thomas Rid, Utilisation et investissement de la sphère internet par les militaires,
IRSEM École Militaire 21, place Joffre - 75007 Paris, 2010, ISSN : 2109-9936
9
Social media and the Armed Forces, By Brigadier Deepak Malhotra, Centre for Joint Warfare
Studies, India, Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi-110 001, 2016, ISBN : 978-93-84492-35-9
10
https://www.af.mil/Portals/1/documents/SocialMediaGuide2013.pdf
11
U.S. Navy Social Media Handbook for Navy leaders, communicators, Sailors, families,
ombudsmen and civilians, March 2019.
12
Воденичарски С. Няколко предимства и недостатъци на участието на военнослужещи в
социалните медии, БСУ, Юридически сборник, том XXIV, 2017, ISSN 1311-3771.
2
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ската среда стимулира слабо. Все пак, във формированията всички носят еднакви
униформи, работят, а често и живеят при аналогични, или поне при подобни условия;
2. Членството в групи и харесването на страници отварят доста емоционални
„портали“ (какъвто е и собствената ни стена). Към публикациите се подхожда много
често с възторг или критика, но много рядко с дразнещо безразличие. Този факт
често се оказва важен носител на преимущества, сравнен с монотонността на служебното ежедневие;
3. Вярно е, че при наличието на толкова много информация в потока от новини
вниманието на хората се печели все по-трудно, но веднъж спечелено, то може да направи истински чудеса за популярността и самочувствието на всеки;
4. Дори и най-младшият по ранг във формированието има възможност да стане
известен и да се превърне в лидер на мнение във facebook и Instagram-„инфлуенсър“ –
да влияе на познатите си, но и на големи групи от напълно непознати хора, за което
на работа трябва да минат години, а и резултатът не е гарантиран;
5. Пренебрежението, с което хората така и не свикват във всекидневния живот и
в служебните отношения, във facebook се наказва по-бързо откогато и да било – наймалкото, заради голямата скорост на разпространение на публикациите, видимостта
на коментарите, благоприятната за дискусии среда и очакваната обратна връзка. Това
важи особено силно за случващите се с униформени, по време на учения, инциденти.
Скоро канадски парашутист загина при тренировка в България, а много журналисти
изразиха недоволството си от качеството и особено от скоростта на предоставената
им информация. Първоначално е обявено, че ще участват български войници, но след
инцидента това се омаловажава. Седмици по-късно на сайта на Министерството на
отбраната13 продължава да липсва официално съобщение за случилото се;
6. Който и да е потребител има достатъчно контакти, за да направи всекиму страхотна услуга – например, да го накара да се почувства като знаменитост. От друга
страна, той може да стори и поразии, като разруши нечии имидж и репутация, преди
да бъде блокиран – след което да продължи да го прави на други места;
7. Практически няма ограничения пред потенциалното влияние. Още от първите
години на по-масираното участие на българите във facebook (около 2012 г.), имаше
много групи, в които военнослужещи съвсем сериозно твърдяха, че те са „свободна
територия“ и там, например, „армейската Библия“ – Уставът за войсковата служба на
въоръжените сили на Република България, не важи – особено неговият чл. 11214,
който забранява да бъде критикуван публично висшестоящ началник. Стигна се и до
абсурди – служител на Военна полиция да бъде издигнат „за заслуги“ до администратор на група, наречена ни повече, ни по-малко „Група за протест на Българската
армия“, каквито действия са забранени на униформените със закон;
8. Ако работата и длъжността на висш държавен служител често влизат във фокуса на общественото внимание, но той не говори от свое име, някой друг ще го направи – и от това титулярът няма да остане доволен. Многобройни са примерите с
фалшиви профили на известни личности, някои от които са така успешни, че стават
по-известни от оригинала. По време на последната предизборна кампания за президент, кандидатът Румен Радев все още нямаше присъствие в Twitter и беше изпрева13

https://www.mod.bg/bg/index.php
Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България,
https://websrv.mod.bg/bg/doc/ustavi/20180824_UVS_izm_2018_s_prilozheniya.pdf
* Тема, широко обсъждана на обучения по онлай-маркетинг, сред които се отличава това на
Бисер Вълов и Иво Илиев
14
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рен от „свой“. От друга страна погледнато, чудесно е всеки човек да има възможност
да сподели своето мнение и да получи трибуна за него. В реалния живот същият може и да не разполага с такава, или пък просто да се притеснява от публични изяви на
живо. В този смисъл, остава възможността социалните медии да се ползват за „изпускане на парата“ в армията – роля, която имаше форумът на ведомствения вестник до
2009 г., когато беше закрит. Оттогава това вършат, с всички произтичащи негативни
последици, частни медии. Една от тях създаде неофициални групи на знакови за
Българската армия формирования, които впоследствие направиха свои, официални
страници;
9. В социалните медии (особено във facebook) новите правила за участие, но и за
представяне на потока с новини се променят често. Кое как да се възприема, чии публикации да се виждат с приоритет, или пък да остават скрити – всичко изглежда различно през няколко месеца, но пък създава спомен за динамика. Посредством механизма на настройките, все пак и потребителите имат участие в този процес и остават
с впечатление, че нещо контролират в живота си, при това – нещо важно. Къде другаде и как подчинен войник може да блокира началника си – сержант или офицер?
Следователно, отговорът на въпроса – защо да се изгражда присъствие в социалните медии* на министерство – като това на отбраната, или на образователна институция като Военна академия, е прост: защото там се случват нещата. Там „живее“
и се информира целевата им аудитория.
Второ, защото там са „завладели територия“ и техните конкуренти. Почти всеки
потенциален войник, както и кандидат-студентите, които биха се записали да учат в
някоя от бакалавърските и магистърските програми, вече имат присъствие в социалните медии, най-често във facebook, но все повече и в Instagram. За да бъдат достигнати и привлечени, трябва и институциите да бъдат там. Разбира се, това става при
строго спазване правилата на служебната тайна.
Третата причина е, за да може да се извършва по-пълен и по-полезен мониторинг
на публикациите. От дълги години на ръководния състав на Министерството на отбраната се предоставя само написаното във всекидневната преса и някои информационни сайтове. Що се отнася до публикации в блогове и социални медии – те напълно
отсъстват, точно както и преди 15 години от материалите за мониторинг. Всъщност,
важно е да се подчертае, че в НАТО от дълги години няма „пасивен информационен
подход“15, какъвто е мониторингът. Виждаме, че извън кампаниите липсва активно
писане и публикуване на материали от страна на Министерството на отбраната. Дори
седмичният вестник „Българска армия“ вече не се продава на граждани и остава
достъпен само в интернет. Някой обаче трябва да популяризира многобройните
активности, които се провеждат в реално време. Такива са, например, кампанията
„Бъди войник!“, празникът по повод на 30-годишнината от постъпването на въоръжение в българските Военновъздушни сили на самолета МиГ-29, покупката на нови
оръжия и др. п. Някой активно трябва да убеждава: защо трябва да се провежда
военен парад на Гергьовден – всяка година на 6-ти май, при това – с демонстрации на
военна техника; защо трябва да има тържествена заря-проверка на 3-ти март – все
неща, които се оспорват от „инфлуенсъри“ и просто недоволни граждани във
facebook.
Четвърта причина за изграждане на присъствие може да бъде оказването на
естествено влияние: институцията да бъде цитирана и приемана за достоверен
15

NATO Policy on Public Affairs, MC 0457/2, 2011.
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информационен източник, да се чува нейната гледна точка, а това помага за привличане на последователи – разбира се, сред мотивираните служители и почитатели.
Социалните мрежи и днес социалните медии разбира се, не са еднакви. Facebook
се различава от Twitter, където на почит са кратките форми. Има държави, най-вече в
Азия, в които ограничаването на влиянието на първенеца е политика. Там преобладават местни социални мрежи. Освен това, има сайтове за споделяне и складиране на
мултимедийна информация, като YouTube и vbox7 (в България), сайтове за ревюта, за
мнения, включително такива, които оценяват Министерството на отбраната като работодател, или класиращи Военна академия по рейтинг сред другите висши училища.
Разбира се, самата ѐ страница също получава оценки от потребителите си, които към
месец юни 2019-та година са базирани на повече от 30 мнения, а балът й задълго се
задържа на 4,8 от 5 възможни – един отличен резултат, при 4550 харесвания. В такъв
случай, какво би накарало военнослужещите и цивилните кандидат-студенти за
обучение там, в академията, да бъдат членове на групи, да харесват страниците и да
участват активно в тях?
1. Наличието на някаква полза, разбира се. Тя би могла да е свързана с отстъпки
в таксите за обучение. Например, дълги години Военна академия „Г. С. Раковски“
привлича студенти във втора, някои в трета, а при единични случаи – да завършат и
четвърта магистърска програма. Причината може да е, че втората специалност позволява да се заплаща през първата година половин цена за обучение, което не е маловажно;
2. За да са доволни и информирани потребителите. На тях би им харесало да
знаят датата на представяне на нова и интересна книга, кога точно в района ще се заснема филм и ще могат да видят любимата си кинозвезда, организирането на спортни
прояви, на пеши походи до красиви места около София, но и в страната. Тези неща
също са необходимост;
3. Слушателите, студентите и специализантите на академията биха искали също
като другите хора просто да покажат, че харесват нещо – сградите, комплекс „Царски
зали“, църквата, парка, залите, учебния процес, лекциите на открито, столовата и др.;
4. За да бъдат „в час“ със събитията и да знаят какво се случва: кой е поощрен с
награда, какви ремонти се извършват за подобряване на битовата среда, ще продължи
ли използването на новия паркинг безплатно и др.
Очевидно е, че десетилетие след трансформацията на социалните мрежи в
социални медии, специалистите по връзки с обществеността, работещи в сектора за
сигурност и отбрана има какво да посъветват своите началници, за да се подобри тяхната информационна политика. Това важи особено силно за активните форми на
влияние. Неслучайно, по най-нови данни в проучване на ING16, 81% от PR-специалистите и 78% от журналистите споделят, че не могат да вършат работата си без социалните мрежи и медии. Министерството на отбраната, формированията на Българската армия и висшите училища могат да спечелят много от проникването и участието си, особено във facebook – за да станат действията им по-видими, да получат
по-силна обществена поддръжка и да могат да привличат качествени служители.

16

Forrest Ch. 5 ways social media has revolutionized PR, https://www.prdaily.com/, June 5, 2019.
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ПРИДОБИВАНЕ НА ВАКАНТНО НАСЛЕДСТВО ОТ
ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ПО ЧЛ.11 ОТ ЗН
Анна Свободенова Чолакова *
Бургаски свободен университет

ACQUISITION OF A VACANT HERITAGE BY STATE AND
MUNICIPALITIES UNDER ART.11 OF THE LAW OF
SUCCESSION
Anna Svobodenova Cholakova
Burgas Free University
Анотация: статията разглежда особените способи за придобиване на вакантно
наследство от държавата и общините, уредени в чл.11 от ЗН. Направен е обзор на
основните становища в доктрината и са обосновани предложения de lege ferenda:
авторът застъпва тезата, че е най-удачно правоприемникът в хипотезата на чл.11
да се консолидира в един правен субект – държавата.
Ключови думи: наследяване по закон, вакантно наследство, наследствено правоприемство, наследяване от държавата, наследяване от общината, приемане на наследство по опис, общинска собственост
Annotation: This article deals with specific legal means of acquisition of a vacant heritage
by state and municipalities under article 11 of the Succession Law of Republic of Bulgaria.
A review of the arguable problems of the matter are presented as well as some proposals de
lege ferenda are made.
Key words: inheritance under the law, vacant heritage, succession, succession by state,
succession by municipality, municipal property.
Разпоредбата на чл.11 от Закона за наследството /ЗН/1 урежда две специфични
правни основания за придобиване на имуществени права /и задължения/ – от Държавата и от общините по повод незаето наследство на починало физическо лице. Нормативният текст установява общите предпоставки, при които се стига до преминаване имущество на починало лице към държавата и общините, като в същото време диференцира елементите от наледството, които всеки един от правните субекти получава. От последното по тълкувателен път се извежда разликата в правното положение
на държавата и общината като правоприемници във връзка с наследяването. Случаите, установени в чл.11 от ЗН, в които държавата и общината придобиват имущетвените права /и задължения/ от вакантно наследство са: когато няма наследници по закон
до четвърти ред включително, или когато всички наследници са се отказали от наследството или са изгубили правото да го приемат. За да бъдем изчерпателни по отно*

Анна Чолакова е доктор по гражданско и семейно право, гл.ас. в БСУ. Областите на научни
интереси са вещно, семейно и наследствено право.
1
Обн. ДВ, бр.22 от 29 януари 1949 г.
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шение приложното поле на горното правило трябва да добавим още едно необходима
предпоставка, която не е посочена изрично в разглежданата разпоредба: наследодателят да не се е разпоредил с имуществото си чрез завещание, което е породило правно
действие.
Съгласно чл.11 от ЗН общините могат да придобият в собтвеност само вещни
права върху движими вещи и изчерпателно изброени недвижими имоти, находящи се
на тяхна територия, а държавата получава останалото вакантно имущество на починалото лице – имуществени наследими права и задължения в конкретното наследство.2
Държавата и общините поначало са субекти на публичното право. В същото време те притежават многоотраслова правосубектност, по силата на която могат да бъдат субекти на частното, респективно на гражданското право. В гражданските правоотношения държавата и общините участват като равнопоставени с другите участници
в гражданския оборот и могат да бъдат носители на граждански субективни права и
задължения с изключение на онези, които са присъщи само на физическите лица.3
В нашето наследствено право не е позната правната възможност държавата и общината да имат качеството наследодател. От друга страна обаче, те могат да придобиват права върху незаето наследствено имущество. В какво правно качество – на
наследник/заветник, по силата на публичната си власт или нещо друго е един от въпросите, с които цивилистичната правна наука се е занимавала често от столетие насам.4 Съдебната практика също изобилства от правни актове по въпроса.
С развитието на частното предприемачество и рисковата търговска дейност след
1990 г. се увеличават случаите на непогасени задължения, които влизат в наследството на физически лица. Ако всички наследници се откажат от наследството, в което
пасивът е по-голям от актива, трябва да се уреди въпросът с безстопанственото имущество. От друга страна, се срещат случаи, в които починалото лице няма наследници по закон, не е оставило завещание и неговото наследство няма от кого да се придобие.
В периода от приемането на ЗН през 1949 г. до изменението му през 1999 г.5 като
единствен правоприемник на вакантното наследство е била посочена държавата.
След като през 1991 г. с изменение на чл.6 от Закона за собствеността /ЗС/ отпада общото правило, че държавата придобива безстопанствените имущества, се налага промяна и в ЗН. През 1999 г. чл.11 от ЗН е допълнен и новата редакция, действаща до
днес предвижда: „Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или
2
Подробно за състава на наследството вж. Тасев, Хр. Българско наследствено право, нова редакция Г.Петканов, С.Тасев, девето преработено и допълнено издание. С.: Сиела, 2013 г. и
Петров, Веселин. Приемане на наследство. Сиела, 2014, стр.74 и сл.
3
Марков, М. Гражданско право. Сиби., 2010, стр.145.
4
В хронологичен ред нарочните публикации по темата са следните: Ефремов, Ив. За правата
на държавата като наследник по чл.11 от ЗН и разпоредбата на чл.9а. от ЗН., Собственост и
право, 1999/6; Марков, М. Придобиване на имущества от общините по чл.11 от ЗН. Собственост и право., 2000/4; Станева, А. Някои промени в материята на наследяването. Съвременно
право, 2001/3; Аспарухова, К. Наследяването по закон. Сиела, 2012г.; Петров, Веселин. Наследяването и държавата. Норма, 2013/6; Матеева, Ек. В Цанкова,Ц., Ек.Матеева, М.Марков,
В.Петров, Д.Танев, Ив.Георгиев, Закон за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми
на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен тикст. Труд и право, 2016 г. §9 – Преминаване на наследството в полза на държавата и общините.
5
ДВ, бр.96 от 1999 г.
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изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с
изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на
парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които
стават собственост на общината, на чиято територия се намират.”
Видно от нормативния текст, общината придобива изчерпателно посочени недвижими имоти и движими вещи, находящи се на нейна територия. Затова правоприемник на починалия може да бъде всяка община, на чиято територия се намира посоченото имущество. По аргумент от противното всички останали права в наследството,
както и задълженията на наследодателя, се получават от държавата. Общините получават чист актив от наследството и не носят отговорност за задълженията, влизащи в
неговия състав, каквато носи държавата.6 Тази явна неравнопоставеност в положението на двата правоприемника по чл.11 налага потребността да се разгледат мотивите на законодателя – на какъв принцип е проведено разграничението в закона. През
1991 г. с разпоредбите на §6 и §7 от ПЗР на Закона за местното самоуправление и администрация /ЗМСМА/ /ДВ, бр.77 от 1991 г./ се предвижда определени имоти държавна собственост да преминат в собственост на общините по местонахождението
им по силата на самия закон – ex lege. В същия брой на ДВ е обнародвано и изменението на чл.6 от ЗС в същата посока. На тази плоскост изменението на чл.11 от ЗН се
оценява като логическо продължение на възприетия принцип за разпределение на
собствеността между държавата и общините, заложен още в чл.14, ал.1 на Конституцията от 1971 г. и доразвит в Закона за държавната собственост /ЗДС/ и в Закона за
общинската собственост /ЗОС/, приети през 1996 г.7
Безспорно, отбелязаното в литературата логическо единство между нормативните актове е достойнство за всяка правна система. Но за времето на своето действие
разпоредбата на чл.11 от ЗН е дала повод за значителни критични анализи и предложения de lege ferenda.8 Според действащото към настоящия момент правило едно
търговско предприятие, обременено със задължения, притежателят на което е починал, в хипотезата на чл.11 ще премине в собственост на държавата, а жилищата и
другите описани изчерпателно недвижими имоти и движими вещи – в собственост на
общината. В този случай кредиторът на наследството ще остане неудовлетворен, тъй
като няма правно основание да насочи своята претенция за удовлетворение към имуществото, придобито от общината. При действащото правило на чл.11 ЗН не е ясно
кой следва да придобие жилището на наследодателя – български гражданин в чужбина или неговите движими вещи, като автомобили и други превозни средства, находящи се на територията на друга държава. Всички тези въпроси могат да бъдат разрешени, ако законодателят направи нужните промени в разглежданата разпоредба.
Един от основните дискусионни въпроси, който действащата редакция на разпоредбата на чл.11 от ЗН поражда, е за правното качество, в което държавата и общините придобиват права. И тъй като правното положение на двата субекта е различно,

6

Така Матеева, Ек. Цит. съч., стр. 196.
Така Матеева, Ек. Цит. съч., стр. 197-198. Авторът детайлно проследява процеса на обособяване на общинската собтвеност от държавната и прави обстоен преглед на развитието на нормативната уредба по въпроса. Още по темата от същия автор – вж. Новата уредба на общинската собственост. Закон за общинската собственост. Коментар и наредби. Фондация реформа
в местното самоуправление. С., 1996 г.
8
Например Марков, М. Придобиване на имущества от общините по чл.11 от ЗН и Петров,
Веселин. Наследяването и държавата.
7
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тук ще бъде изложено поотделно накратк за целите на настоящото изложение виждането на автора.9
Систематичното място на чл.11 е в глава втора от Закона за наследството, озаглавена „Наследяване по закон”. Въпреки това, държавата не е същински наследник по
закон на починалото лице. Качеството, в което държавата придобива наследствено
имущество е спорно още при действието на предходния закон за наследството от
1889 г. Различните становища по въпроса се обособяват в три групи: държавата придобива имуществото в качеството на наследник – налице е общо наследствено правоприемство10; държавата придобива безстопанствено имущество въз основа на своята
публична власт, като вакантно имущество, по силата на една необходимост, а не по
пътя на наследственото правоприемство11. Третото – компромисно становище е, че
държавата е един особен, извънреден наследник.12 Ние считаме, че държавата придобива имуществото по силата на особен фактически състав,13 който не съдържа волеизявление нито на праводателя, нито на правоприемника – държавата няма правна
възможност нито да приеме, нито да се откаже от наследството, поради което тя не е
носител на право на наследяване.14 Наследници по смисъла на ЗН са лицата, на които
им е признато това право. Ето защо, няма да бъде последователно от гледна точка на
утвърдената терминология да определяме държавата като „наследник” на починалото
лице, респективно да определяме правоприемството като „наследствено”. Придобиването на права/и задължения от състава на незаетото наследство от държавата става
по силата на закона – ex lege, автоматично след като се осъществят елементите на
фактическия състав по чл.11 от ЗН.
От друга страна, юридическият факт на придобиването предполага наличието на
правоприемство, защото става дума за имущество, което е принадлежало на починалото лице. Такова придобиване не е оригинерно. Трудно бихме могли да определим
държавата като същински „универсален правоприемник”, тъй като тя придобива остатъчно имущество – след като от него се отделят правата, които стават собственост
на общината.
Държавата придобива вакантното наследство само по опис – правилото на чл.61,
ал.2 от ЗН е императивно. Законовата разпоредба не уточнява обема на описа – дали
той обхваща само придобиваното от държавата или обхваща цялото вакантно наследство, включая вещите – движими и недвижими – придобивани от общината. Този
пропуск вероятно се дължи на факта, че разпоредбата на чл.61 не е променяна след
влизане в сила на закона за наледството и съответно в нея не е отразено изменението
на чл.11 от 1999 г., когато като правоприемници на незаето наследство са добавени и
общините. Съответно, до 1999 г. държавата е била единствен правоприемник и описът е обхващал цялото наследство, което държавата не е споделяла с други субекти.
9

Детайлен исторически преглед на становищата в доктрината и съдебната практика по въпроса
е представен от Матеева, Ек. Закон за наледството. Научноприложен коментар..., стр.218-232.
10
Така Марков, М. Семейно и наследствено право. Сиби., 2014 г., стр.222.
11
Така Тасев, Хр. Цит.съч., а в по-новата доктрина – от Боянов, Г. Основи на гражданското
право. София, Авалон, 1998 г., Ефремов, Ив. Цит.съч., Петров, Веселин. Цит.съч. и решение
№72/1960 г. на ОСГК на ВС
12
Така Аспарухова, К. Наследяване по закон., стр.159.
13
Матеева, Ек. Цит. съч., стр.188.
14
Поддържаме дефиницията, според която правото на наследяване е право, титулярът на което
може да изяви воля, за да приеме или откаже едно наследство – така Марков., М. Семейно и
наследствено право. Сиби, 2014 г. Също така по въпроса – вж. Станева, А. Право на наследяване., Държава и право, 1990/12.
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Въпреки законодателната празнота, е логично да приемем, че за ограничаване на отговорността на държавата до размера на актива, който получава, е достатъчно описът
да обхваща само придобитите от държавата права от наледството.
По отношение на държавата не се прилага преклузивният тримесечен срок за искане на опис по чл.61, ал.1 от ЗН. Тя може да поиска съставянето на описа по реда на
глава 52 от ГПК и след срока15. Тъй като няма други правоприемници на съответното
имущество, държавата го придобива от момента на откриване на наследството – чл.1
от ЗН. Също така в случая не е приложимо производството по чл.51, ал.1 от ЗН.
В разпоредбата на чл.11 от ЗН за общините е предвидено самостоятелно придобивно основание. Правното качество на общината като правоприемник на незаето
наследство също е предмет на различни становища. Независимо от систематическото
място на разглежданата разпоредба, общината няма качеството наследник по закон,
защото не придобива имуществото на починалото лице като съвкупност.16 По силата
на факта, че общините придобиват само изчерпателно определени движими и недвижими вещи, не е налице общо/наследствено правоприемство.17 Правоприемството в
случая е частно и е по повод на смърт. Правното положение на общините се оприличава от някои с положението на заветниците, които също получават конкретни имуществени права от наследството, без да придобиват имуществото като съвкупност,
съответно без да приемат задълженията. Но в случая общината не може да откаже да
придобие изчерпателно посочените вакантни права на починалия и горното сравнение не е прецизно. Тя не е носител на право на наследяване, също както държавата.
Правоприемството настъпва по силата на закона, автоматично ex lege – с осъществяване на фактическия състав и без волеизявление – както от страна на правоприемника, така от страна на праводателя.
Общините не се нуждаят от съставяне на опис, защото те получават само актив и
не носят отговорност за задълженията на починалото лице. Действащата нормативна
уредба не предвижда възможност кредитор на наследството, който не може да се
удовлетвори от имуществото, придобито от държавата, да насочи претенцията си към
облагодетелстваната на основание чл.11 община. Да вземем за пример случая, при
който към момента на откриване на наследството в него влизат един жилищен имот и
едно непогасено задължение. Според действащия към момента правен режим, кредиторът не би могъл да се удовлетвори, защото освен задължението държавата не е получила актив, а общината не носи отговорност за задължения на наследството. В тази
връзка изглеждат логични и обосновани предложенията de lege ferenda да се признае
на общините отговорност, подобна на отговорността на заветниците при изчерпване
актива по описа по чл.66, ал.2 от ЗН.18 По аналогия с правилото тази отговорност би
следвало да бъде субсидиарна и ограничена. Подобна законодателна промяна, която
изглежда наложителна, не следва да се отрази на правното качество, в което общината придобива вещните права на основание чл.11 ЗН19 – положението на заветник се
свързва с волеизявления от една страна на завещателя, който извършва завета, а от
15

ТР № 3 от 2013 г. на ОСКГ.
Така Матеева, Ек. Придобиване на общинска собственост върху недвижим имот без установен собственик. Съвременно право., 1996 г./5.
17
Така Марков, М. Придобиване на имущества от общините по чл.11 от ЗН.
18
По този въпрос аргументирано становище е изказал Марков, М. Придобиване на имущества
от общините по чл.11 от ЗН.
19
Матеева, Ек. В Закон за наследството. Коментар...., стр.231 – авторът, макар и в скоби, определя общините като „заветници по закон”.
16
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друга – с волеизявление на правоприемника, каквото в разглежданата хипотеза не е
предвидено.
Въпреки че горната промяна е обоснована и необходима, намираме, че тя ще разреши правните проблеми, произтичащи от сегашната редакция на чл.11 ЗН, само донякъде. Евентуалното разпределяне имуществото на починалото лице между няколко
общини и държавата, би поставило кредиторите на наследството в неблагоприятно
положение. Като се имат предвид хипотезите, при които се стига до прилагане на
чл.11 ЗН, е вероятно да са останали неудовлетворени кредитори, чийто интерес трябва да бъде справедливо отчетен. Особено след като всички наследници са имали възможност да се откажат от наследството и по този начин са се освободили от отговорност за дълговете на наследодателя.
С оглед критиките на разпоредбата на чл.11 от ЗН в предложенията de lege
ferenda би могло да се стигне и до по-смело разрешение на въпроса: да се консолидира качеството правоприемник на вакантно наследство в един правен субект и това да
бъде държавата, а не общината. По този начин ще се избегне териториалната привръзка към общините, която би създала затруднения, когато отделни елементи от
имуществото се намират на територията на други държави. Връщането на редакцията
на чл.11 отпреди изменението през 1999 г. ще удовлетвори и нуждите на международното частно право. Това ще създаде възможност всички активи и пасиви от наследството да бъдат обхванати от описа /приемането от държавата по опис следва да
се запази като защитна мярка/. Така ще се създаде реална възможност за най-пълно
приключване на имуществените отношения, останали неуредени при смъртта на починалото лице.
Безспорно, разпределението на имуществата между държава и община в чл.11 от
ЗН, извършено с изменението на разпоредбата през 1999 г., е логическо следствие от
отделянето на общинската собственост от единната държавна собственост. Този процес е бил необходим за изграждането на общините като самостоятелни административно-териториални единици и равноправни субекти в гражданския оборот.20 От друга страна, придобиването на основание чл.11 от ЗН е само един от способите за придобиване на общинска собственост. Той е особен способ, който се свързва с правоприемство поради смърт и в този смисъл има логическа връзка с цялостната уредба
на наследяването и поледиците от него. Правилата, които уреждат разпределянето на
наследствено имущество държат сметка за баланса между раллични принципи: за
материално облагодетелстване на най-близките роднини на починалото лице, за
уреждането на висящите имуществени правоотношения, включително непогасените
задължения на наследодателя и в крайна сметка, за стопанисването на незаетото имущество от наследството. В този смисъл, принципът за разпределяне на имуществото
между държавата и общините не е водещ, а горните принципи на наследственото
право биха се удовлетворили най-добре, ако се обсъдят нужните законодателни промени.

20

Чл.136, ал.3 от Конституцията на РБ признава общините за юридически лица.
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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТА
НА ОТГОВОРНОСТТА НА МИНИСТРИТЕ
ас. д-р Кръстю Георгиев Георгиев
Бургаски свободен университет

ORIGINATE AND EVOLUTION OF THE RESPONSIBILITY OF
THE MINISTERS
Krastyu Georgiev Georgiev
Burgas Free University
Abstract: Тhis Article examines the originate and the evolution of the responsibility of the
Ministers and the monarch`s power preserving the integrity of the government. The
responsibility of the Ministers is a consistent textual theme found in the virtues of the
government and a part of the obligation to preserve the government itself.
Keywords: political responsibility, Head of the State, Parliament, Minister, countersign,
integrity of the government.
Държавата, разгледана като властническа институция, изисква отделният гражданин и дори самото общество да спазват и изпълняват предвидените в действащото
право правила за поведение, което представлява съществен елемент на държавното
управление. При разглеждането на този процес от неговия социален аспект, все пак
следва да се отбележи, че държавното управление трябва да бъде адекватно на интересите на отделния гражданин, както и на обществените очаквания. Ето защо упражняването на властническите правомощия на държавните органи задължително се съпровожда и от отговорността им пред обществото.1
Подробно описание на принципа на отговорността в държавното управление е
невъзможно, защото може да доведе до нарушаване на съществени характеристики
на конституционните норми, а именно – тяхната висока степен на абстрактност и
функцията им на основополагащи правни принципи.Този факт обаче довежда до сериозни проблеми при дефинирането на института на отговорността в държавното управление като юридическа категория.
Ето защо, за да бъде дефиниран принципа на отговорност в държавното управление, следва да бъде установено семантичното съдържание на самия термин. В Рим се
е използвал термина „regere”, който обаче означава не само управление, но също така
и упражняване на власт и ръководство. Древните римляни са използвали със същото
предназначение и термина „gubernare”, но са свързвали значението му по-скоро с
постигането на определена цел.В тази връзка немският автор Scheuner достига до извода, че държавното управление представлява единство от поставяне и постигане на

1

Merkl, A. Staatszweck und öffentliches Interesse, Verwaltungsarchiv 1919, 27 B., S.268 ff; Kelsen
H., Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925, S.286.
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общи цели.2 Доста по-късно в САЩ за първи път се въвежда термина”admistration”,
като на практика с него се обозначава модела на президентско управление. 3
Паралелно с разграничаване на държавното управление като самостоятелна част
или област като съществен елемент на принципа на разделение на властите, принципа на правовата държава поставя въпроса доколко управлението като държавна дейност следва да бъде съобразено с принципа на законността, респективно необходимост от носене на отговорност при упражняване на властнически правомощия. Именно в този момент възниква необходимостта от разграничаване на политическата отговорност на правителството от неговото задължение дейността му да бъде съобразена
със съответната законодателна и конституционна уредба.4
Принципът на разделение на властите е в основата на създаването на един коренно различен от абсолютната монархия модел на държавно управление. Въпреки че
според теорията на Монтескьо монархът е титуляр на изпълнителната власт поради
нейното естество – непрекъсваемост (континюитет) и вземане на бързи решения, тази
власт следва да бъде съсредоточена в ръцете само на един. Същевременно обаче
идеите на Монтескьо поставят началото на един процес, при който настъпва трансформиране на абсолютната монархия в парламентарна и изпълнителната власт преминава в ръцете на премиер-министъра.5
Ограничаването на властта на монарха и превръщането му в титуляр на изпълнителната власт изискват по-детайлно изследване, доколкото по този начин възникват
нови механизми за запазване на монархическата институция (напр. след възстановяването на монархията в края на ХVІІ в. във Великобритания). Институтът на министерската отговорност, при който монархът остава неотговорен, а вместо него отговорност носят „неговите министри” първоначално допринася за стабилизиране на ролята на монарха, но по-късно претърпява еволюция, която го превръща в основен
принцип на парламентарното управление. Следва да се отбележи, че правителството
и министрите в абсолютната монархия не са притежавали самостоятелни функции в
сферата на държавното управление. Абсолютната монархия се изгражда на основата
на политическия монизъм. При тази форма на държавно управление е характерно
съществуването на властово-заповедна пирамида, на върха на която стои кралят. В
подкрепа на подобно разбиране стоят и думите на френския крал Луи ІV: „Държавата –
това съм аз” („L'état, c'est moi”). Монархът концентрира в своите ръце най-важните
държавнически правомощия, а същевременно едно и също разпореждане се възлага
за изпълнение на няколко различни лица. В резултат на тази система на управление
се създава хаотична администрация, свързана с инцидентното назначаване на доверени лица, натоварени от монарха с изпълнението на конкретни задачи. Ето защо те носят отговорност единствено пред монарха – „regis voluntas est suprema lex”.
Недостатъците на подобен модел на държавно управление – отслабването на
властта на монарха и обединяването на дейността на различни лица, довеждат до съз-

2

Scheuner Ulrich. Regierung, Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 8. Band, St.-Tü.-Gö.,
1964, S.781.
3
Löwenstein Karl. Political Power and the Governmental Process, 2. Aufl., Ch.-L. 1965, S.114.
4
Kelsen, Н: „Die als Regierungstätigkeit auszuübende Gesetzinitiative ist somit keineswegs eine
durch keinerlei Rechtsnormen bestimmte Funktion, sondern stellt nur einen Fall rechtlich
gebundenen-wenn auch relativ sehr freien-Ermesen dar”. Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925,
S. 245f.
5
Bagehot, W. La constitution anglaise. Paris, 1867, p. 99.
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даването на т. нар. „колегиална система” в изпълнителната власт, като се създават съвети, които имат функции на органи със съвещателни и изпълнителни функции.6
Страната, в която тази форма на държавно управление придобива своя разцвет, е
Франция: върхът на правителството е кралят; под него в държавната стълбица е канцлерът. Но все пак канцлерът е съхранявал държавния печат, което е представлявало
средство за косвен контрол върху неотговорния монарх. Нещо повече – съществувала
е забрана канцлера да постави печат под т.н. „desraisonnable” указ на монарха. Ако
монархът е настоявал въпреки възраженията на канцлера да издаде подобен указ,
който да бъде подпечатан от канцлера, то тогава монархът е бил длъжен да се разпореди, че освобождава от каквато и да е отговорност канцлера.7 Като последица канцлера е бил освободен от отговорност както за законосъобразността на акта на монарха, така и за неговата целесъобразност.8
Подпечатването с държавния печат на актовете на монарха поставя началото на
института на контрасигнатурата, което довежда и до възникване на отговорността на
министрите в държавното управление.9
С усложняването на задачите в държавното управление се проявяват и недостатъците на колегиалната система – извънредна бавност при разглеждане и решаване на
служебните дела и неизбежната сложност на самата служебна процедура; а от гледна
точка на принципа на отговорност за изпълнение на служебните задачи, колегиалността довежда до лична неотговорност.
Ето защо неизбежно се достига до създаването на нов модел на държавно управление в рамките на парламентаризма. В този процес можем да открием отделни етапи
и определена последователност – от състава на колегиалния орган се създава Комитет, състоящ се от лица, които са лично приближени на монарха и се ползват с неговото доверие и тези лица постепенно започват да осъществяват управленски функции, но само със съгласието на монарха, т. е. те са му пряко подчинени.
Трансформирането на колегиалната система е най-ясно изразено в историята на
създаването на английския кабинет – т .нар. „Таен съвет” (Privy Council). Той представлява основа на английския парламентаризъм, при който министрите, начело с
първи министър изпълняват функциите на висш консултативен орган на краля. Правителството все още не съществува като конституционен орган, а в политически план
се явява средство за управление на монарха, тъй като се състои от най-близките съветници на краля. Съвещателните функции на министрите подчертават тяхната зависимост от волята на монарха и определят нейното съдържание. Чрез министрите монархът привежда в изпълнение своята властническа воля, въпреки че министърът е
държавен орган в абсолютната монархия, но той не притежава самостоятелна власт.
Едновременно и паралелно със създаването на представителния модел на държавно управление възниква и института на отговорността на изпълнителната власт
пред парламента. За първи път чл. 45 на Конституцията на Франция от 3 Септември
1791 регламентира като изрична разпоредба отговорността на министрите, задължаваща ги да приподпишат закон, приет от парламента.
В Германия принципа на отговорността на министрите е закрепен в чл. 20 на
Конституцията на Кралство Вестфален от 15 Ноември 1870. За разлика от представи6

Напр.Conseil du roi, grand conseil, conseil etroit, conseil prive.
Abraham Tessereau. Histoire chronologique de la grande chancellerie de France, Paris, 1676.
8
Hans von Frisch. Die Veranwortlichkeit der Monarchen und der höchsten Magistrate, Berlin, 1904,
S.42.
9
Frisch, Н. Цит съч., S.5ff.31 ff., 39 ff.
7
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телното управление, в абсолютната монархия, а по-късно в конституционната монархия, министрите носят отговорност пред монарха за точното изпълнение на неговите
актове, както и при нарушаване на Конституцията(подобно и Конституцията на
Бавария от 1 Май 1808 г.).
Институтът на отговорността довежда и до промяна на служебното положение на
министрите. Първоначално те се явяват изпълнители на волята на монарха, което ги
прави обикновени служители, които не притежават право да приемат каквото и да е
политическо решение. Това положение на министрите намира отражение и върху
тяхната отговорност за правителствената им дейност. Те носят отговорност лично
пред монарха, като той разполага с определени дискреционни правомощия спрямо
тях – правото да ги назначава, но също така може да ги предаде на съд по свое
усмотрение. Образно казано, в абсолютната монархия министърът представлява
„орган на зрение, слух и реч на монарха“. Този довод намира подкрепа и във френската Конституция от 1791 г., която забранява за министри да бъдат назначавани за
членове на Националното събрание. Целта на тази забрана е ясна – да не се допусне
каквото и да е влияние от страна на законодателното тяло при образуването на министерствата, защото министрите са изпълнителни органи на краля и следователно
тяхната власт не изисква доверието на народа.
Еманципирането на властта на министрите от властта на монарха довежда и до
еволюция на отговорността на държавния глава. Невъзможността монархът да носи
отговорност (не трябва да се забравя фикцията „Кралят не може да направи
грешка“) стои не само в основата на теорията за същността на неутралната власт. Неговата неотговорност довежда до необходимостта отговорността за политическите
решения да премине върху някой друг. Този някой друг може да бъде единствено
правителството. Именно предоставянето на самостоятелност на министрите в областта на изпълнителната власт е в основата на еволюцията на абсолютната в конституционна монархия. Въпреки че кралят запазва своето централно място в държавното
управление, реалната власт преминава към правителството и парламента. В Англия
напр. законодателната власт се разпределя между краля и парламента („Кралят в парламента“). Властта на монарха вече не е абсолютна, тя е ограничена от парламента,
който приема законите. Като опосредстващо звено между властта на монарха и изпълнителната власт, дейността на министрите зависи не само от волята на монарха,
но и от тази на парламента. По този начин се утвърждава върховенството на закона –
министрите са тези органи, които обезпечават законосъобразно държавно управление. Но все пак монархът е неотговорен и следователно напълно независим от парламента в областта на изпълнителната власт. Ето защо конституционният монарх самостоятелно назначава министрите без да е необходимо да съгласува листата им с парламента, като по този начин те се превръщат в „легализатори“ на неговия подпис. От
гледна точка на тяхната отговорност обаче следва да се отбележи, че те не носят политическа отговорност, а отговорят само за извършено закононарушение.
Невъзможността монархът да носи лична отговорност (независимо дали наказателноправна или политическа), се явява една от причините за създаването на парламентарната монархия. Трябва да се отбележи, че при този модел на държавно управление се цели не толкова въвеждане на института на личната отговорност на монарха, а по-скоро за първи път принципът на отговорността се превръща в необходим
елемент на едно балансирано държавно управление. В парламентарната монархия
властта на монарха загубва своята абсолютност, като той запазва своята неотговорност, но принципът на отговорността за държавното управление вече съществува и се
носи от правителството пред парламента. При този модел на държавно управление
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настъпва промяна и в самите характеристики на държавната власт. Монархът не притежава цялата власт, а тя се трансформира в представително управление. Правителството играе активната роля, като вече е с много голяма степен на политическа независимост от този, който е титуляр на изпълнителната власт – монарха.10 Именно тази
самостоятелност в действията на правителството, респективно министрите, обосновава и неотговорността на монарха. Той придобива по-скоро представителни функции,
а неговите реални властнически правомощия отстъпват на заден план. Най-ясно доказателство за ограничаване властта на монарха в парламентарната монархия се открива в модела на държавно управление на Великобритания. Началото на този процес
може да бъде открит в думите на Чарлз II (1630-1685) в отговор на епитафията на
лорд Рочестър – „Моите думи са мои собствени, но делата са на моите
министри.” („The wise words are my own, the deeds are my ministers.”).
„Славната революция“ (The Glorious Revolution) от 1668 г., след много драматични борби за надмощие, поставя началото на процеса на обезвластяване на монарха и
превръщането на парламента в основен център на държавната власт. Оттук нататък
властта на монарха е поставена в зависимост от волята на парламента, въпреки че той
запазва правото си да наследява короната и е неотговорен. Кралските прерогативи са
силно ограничени, което довежда до невъзможността монархът да притежава самостоятелна власт.
В потвърждение на факта, че короната в Англия е лишена от каквато и да е власт,
е следното твърде крайно становище на Беджот – кралицата е длъжна да подпише
своята смъртна присъда, ако двете палати на парламента решат това единодушно.11
Чрез този твърде образен пример той доказва, че участието на монарха в държавното
управление е нещо илюзорно, то може да се приеме дори и за фикция, защото короната вече не притежава самостоятелна власт.
В парламентарната монархия правителството постепенно се превръща в център
на изпълнителната власт. Така едновременно с еманципирането на правителствената
дейност от властта на монарха възниква и институтът на политическата отговорност
на министрите, който има своите исторически корени в края на XVIII век. Първоначалният кабинет от кралски съветници, които са пряко подчинени на волята на монарха, постепенно се освобождава от пълната си зависимост от краля. Същевременно
парламентът се опитва или чрез петиции, или чрез разширяването на понятието за
министерска съдебна отговорност, да подчини министрите, като това подчинение се
постига чрез политическата и солидарна отговорност на кабинета.12
Влияние върху този процес на разграничаване на властта на правителството от
тази на монарха оказва установеното равенство между властта на монарха и властта
на парламента. В този смисъл, Георги Близнашки приема, че правителството в парламентарната монархия е инструментът на сътрудничество (необходимо с оглед „неутралната власт” на монарха), чрез който се съгласуват усилията на държавния глава и
парламента. Министрите следва да управляват, както при наличието на политическо
доверие от страна на краля, така също и от страна на парламента.13

10

Вж. чл. 29 от Белгийската Конституция; чл.5 от Основния статут на Италия и други.
Bagehot, W. La constitution anglaise, с. 119 и сл.; Срв. Moreau, F. Pour le regime parlementaire,
Paris, 1903, p. 184 относно политическата роля на монарха в парламентарното управление.
12
Баламезов, Ст. Министрите – тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия,
София, 1914, с. 29.
13
Близнашки, Г., Принципи на парламентарното управление. София, 2007; с.87.
11
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Така настъпва своеобразна трансформация на отговорността на държавния глава,
като политическата отговорност за неговите актове и действия преминава върху правителството14.
Монархът запазва правомощието си да разпуска парламента, но основанието за
подобна крайна политическа мярка се явява не волята на монарха, а конфликтът
между законодателната власт (парламента) и изпълнителната власт (правителството).
Разпускането на парламента се явява по-скоро не санкция, а средство за осигуряване
на необходимия баланс между отделните власти. Тази роля на държавния глава се
дължи на теорията за неговата „неутрална власт” и функциите му като арбитър в
конфликтите между отделните власти.
И в българската конституционна история властта на монарха и неговата отговорност е предизвиквала научна дискусия. Чл. 12 от Търновската Конституция предоставя изпълнителната власт на българския монарх – „Изпълнителната власт принадлежи Царю; всите органи на тая власт действат от негово име и под негов
върховен надзор”. Според проф. Баламезов обаче разпоредбата на чл. 149 от нея,
която гласи, че „изпълнителната власт под върховния надзор и ръководството
на Княза (чл.12) принадлежи на министрите и на техния съвет” противоречи на
посочената по-горе конституционна разпоредба на чл. 12. На пръв поглед, още повече като се има предвид препращането, разпоредбата на чл. 149 от Търновската Конституция само пояснява текста на чл. 12, доколкото на царя принадлежи само върховния надзор и ръководство, а правителствената дейност се осъществява от министрите
и техния съвет. Но чл. 12 предоставя цялата изпълнителна власт на монарха както
единствен неин титуляр. Противоречието между конституционните разпоредби се
допълва и от необходимостта за приподписване на всеки един акт от страна на съответния министър, за да влезе акта на монарха в сила (чл. 18 и чл. 154 от Търновската
Конституция). Не на последно място, следва да се има предвид и разпоредбата на
чл. 152 от Търновската Конституция, която предоставя на царя правомощието да назначава и уволнява министрите. Тази разпоредба, според становището на проф. Баламезов, окончателно доказва кому „принадлежи” изпълнителната власт – според него
безспорно на монарха.
За да обоснове своето становище, проф. Баламезов разглежда възникването и характеристиките на отговорността на министрите. Първоначално те носят само съдебна отговорност, която обаче постепенно бива изоставена:
- било защото се разбира, че изпълнителната власт не се ограничава само с прилагането на законите и следователно трябва да бъде предоставена на лица, избрани от
представителния орган;
- било защото самите министри осъзнават предимствата на политическата отговорност, защото при конфликт за целесъобразност между парламента и кабинета, те
не се предават на съд, а са принудени да напуснат властта.15
Постепенно министрите се освобождават от наказателната си отговорност за
своите действия за закононарушения, но принципът на отговорност в държавното
14

Политическата отговорност на министрите възниква като институт по времето на царстването на кралица Виктория. До 1830 г. няма нито един пример за подаване на оставка на кабинета
заради отказ на долната палата да одобри негово действие. Дори и първият кабинет на кралица
Виктория, оглавяван от Мелбърн, остава на власт, независимо от неодобрението на долната камара по редица въпроси, но все пак настъпва момент, когато кабинета не може да запази властта си
поради наличието на хронически проблеми между него и парламента.
15
Вж. Баламезов Ст., Цит. съч., с. 30.
444

НК „ Проблеми на миграцията”

Юридически сборник – 2019

управление изисква те да отговарят свои нецелесъобразни действия, т. е. по този начин възниква политическата им отговорност пред парламента. Именно политическата
им отговорност поражда необходимостта от сътрудничество между монарха и парламента в сферата на изпълнителната власт, което има за последица одобрението на избора на министрите от парламента. Правителството продължава да се явява „представител” на монарха, но носи отговорност пред парламента, а титулярят на изпълнителната власт – монархът, е неотговорен.16
Този исторически преглед на развитието на различните форми на държавно управление доказва, че в парламентарната монархия монархът, дори и да притежава отделни властнически правомощия, запазвайки своята неотговорност, не може да ги упражнява самостоятелно, а само по инициатива или съвместно с правителството, което
се формира по волята на парламента. Примери в подкрепа на подобно становище се
откриват в невъзможността той да откаже да подпише предложените му от правителството документи или пък самостоятелно да вземе решение за налагане на вето. В допълнение, и актовете на монарха се нуждаят от одобрението на правителството с оглед необходимостта от тяхната контрасигнатура, за да станат правно валидни. Правителството се еманципира от волята на монарха и неговата дейност е поставена изцяло
под контрола на парламента. От гледна точка на дейността на изпълнителната власт
тази зависимост е не само функционална, но също така изисква и адекватна политическа отговорност. В едно балансирано държавно управление винаги съществува необходимост този, който приема политически решения и упражнява власт, да носи отговорност за тях. Следователно отговорността на правителството спрямо парламента
придобива ясно изразен политически характер и се превръща в необходима характеристика на парламентаризма.
В парламентарната монархия също така може да бъде открита и още една важна
характеристика на принципа на отговорността в държавното управление. За първи
път в дейността на министрите възниква необходимостта от обезпечаване едновременно на законосъобразност и целесъобразност. Министрите вече не са само изпълнители на волята на монарха и на законите. Те разполагат с определена свобода, отнасяща се най-вече до средствата за постигане на целите на закона и как те следват да
бъдат постигнати. Самостоятелността на дейността на министрите не е безгранична –
тя се основава и е в границите на законността, като пред тяхната свобода за вземане
на политически решение е поставена и друга граница – те носят отговорност пред
парламента.
Въпреки че неотговорността на монарха довежда до неговата пасивна роля в държавното управление („Кралят властва, министрите управляват.”)17, принципите на
възникващото парламентарно управление изискват създаването на юридически и политически механизъм за контрол върху действията на държавния глава, като тази необходимост се явява теоретична основа на института на приподписването на актовете
на държавния глава.
„Приподписването” като правен институт (наричан още „контрасигнатура”) има
своя произход в латинския език (лат. „contrasignatura“) и означава приподписване на
актовете на държавния глава от премиер-министъра или от компетентния министър.
Едновременно се използват и други, но аналогични термини – например „контрасигнация“ (от лат. „contra” – против и „assigno” – подпечатвам). Историческите корени
на контрасигнатурата могат да бъдат открити още в древен Рим – без приподпис16
17

Вж. Баламезов Ст., Цит. съч., с. 37.
Bagehot, W. Цит. съч., с. 95 и сл.
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ването от страна на квестора заповедите на императора не са били действителни.18
Приподписването на актовете на държавния глава намира място и в актуалното
конституционно право на държавите с парламентарно и полупрезидентско управление, включително и в българската Конституция от 1991 г. (чл. 102, ал. 2 от Конституцията на РБ).
Процесът на формиране на конституционна монархия в началото на XVII век във
Великобритания допринася за развитието на института на контрасигнатурата. Приподписването на актовете на монарха официално придобива регламентация като част
от конституционните споразумения между парламента и короната във Великобритания и довежда до ограничаване на властта на монарха. Това ограничаване на практика намира израз в създаването на два института – цивилната листа на монарха, която
се одобрява от парламента и въвеждането на приподписване на всички властнически
решения и актове на монарха от премиер-министъра или от компетентния министър.
Ето защо институтът на контрасигнатурата възниква от стълкновението на два основни елемента на държавно управление: от една страна – неограничената власт на монарха, но съпътствана от неговата неотговорност, а от друга – принципа на върховенство на парламента и парламентарната отговорност на правителството. Личността на
монарха не може да бъде свързвана с каквато и да е негова отговорност, но ако той
изцяло бъде освободен от отговорност, то тогава изпълнителната власт ще остане извън контрола на парламента.19
Институтът на контрасигнатурата позволява да се преодолее този конфликт между власт и отговорност в държавното управление, като довежда до пренасянето на отговорността от монарха върху правителството или отделни негови членове.20 Първоначално контрасигнатурата при абсолютната монархия не е имала това юридическо
значение, с което този институт се превръща в основен елемент на парламентарното
управление. Приподписването по-скоро е удостоверявало автентичността на подписа
на монарха, като е гарантирало достоверността на текста на съответния акт, като по
този начин контрасигнатурата извежда на преден план надзаконовият характер на
властта на абсолютния монарх, което прави невъзможно да се упражнява контрол за
законосъобразност на неговите актове. Ето защо и приподписалият акта на монарха
министър носи отговорност пред самия монарх и то не за неговата законосъобразност, а по-скоро за необходимостта, подобен акт да бъде издаден.
Контрасигнатурата при абсолютната монархия също така не може да бъде разглеждана като юридически необходим елемент на валидността на акта на монарха,
ако отново се вземе предвид природата на монархическата власт. Министърът е длъжен да приподпише всеки акт на монарха, освен ако този акт не довежда до извършване на престъпление – напр. държавна измяна или корупция от страна на министъра.
Ето защо отказ на министър да приподпише акта на монарха поради политическо
неодобрение е недопустим. Ако все пак министърът не е съгласен, то той следва да
понесе отговорност за своите действия и да подаде оставка.

18

Corpus iuris civilis ІІІ, Novellae 114
Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). Москва, 2001, с. 88.
20
Вж.чл. 88 от Конституцията на Белгия от 7 февруари 1831 г.: Личността на Краля е
неприкосновена; неговите министри са тези, които носят отговорност;
Чл. 13, ал. 3 от Конституцията на Кралство Дания от 5 юни 1953 г.: Кралят не носи отговорност за своите действия, неговата личност е неприкосновена. Отговорност за държавното
управление носят министрите.
19
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Контрасигнатурата обаче може да бъде приета и като елемент от процедурата на
влизането на акта на монарха в сила, като по този начин приподписването придобива
единствено удостоверителен характер относно спазването на формалните изисквания
за влизането на акта в сила и по този начин отпада разбирането за контрасигнатурата
като предпоставка за носене на отговорност от страна на монарха за нарушаване на
принципа за законосъобразност на неговите актове.
В конституционноправната теория контрасигнатурата на актовете на монарха
има за отправна точка отношенията монарх – министри. Безспорно една от функциите на приподписването е да се легализира волята на монарха, което превръща приподписването в служебно задължение на министрите. Но проф. Баламезов е на мнение, че те не са длъжни да приподписват всяко разпореждане на монарха. Според
него, приподписването довежда до възникване на задължение за монарха да бъде
„солидарно” отговорен – според важността на въпроса, заедно с един от надлежните
министри (чл. 18 от Търновската Конституция). 21
Нещо повече – монархът не разполага и с възможността да принуди министъра
да приподпише подобен акт, ако министърът приеме, че актът е противоконституционен. И монархът, и министърът могат само да имат мнение по въпроса за евентуална противоконституционност на акта, но те не притежават конкретни правомощия
да установят подобно нарушение.
Довод за отсъствието на задължение да се приподписват актовете на монарха може да бъде открит и във възможността правителството да инициира издаването на
съответния акт. Предложението за приемането му, както и неговото приподписване
на практика имат една и съща функция – всеки акт на монарха изисква съгласуване с
правителството („by and with the advice of his Privy Council”).
По този начин се поставя и началото на парламентаризма, доколкото министрите
могат да откажат приподписване не само на незаконосъобразните актове на монарха,
но и на тези, които те считат за нецелесъобразни. Следователно контрасигнатурата
придобива и още една допълнителна политическа функция, която й позволява да осигури необходимата стабилност в държавното управление. Тази нейна функция има за
последица отпадане на задължителността за приподписване на актовете на монарха.22
Институтът на контрасигнатурата довежда и до промени в института на отговорността на държавния глава, като той запазва своята неотговорност, а отговорността за
неговите действия и актове му преминава върху приподписалия министър. Но в този
случай министърът придобива самостоятелна власт. След като той носи отговорност,
тогава министърът не може да бъде принуден да изпълни разпореждане на монарха
против своята воля или да приподпише незаконосъобразен акт. При приподписването
на незаконосъобразен акт възниква самостоятелна отговорност за министъра, която
обаче се реализира по особена процедура. Министърът ще бъде съден не от граждански или наказателен съд, а чрез процедурата на т.нар. „импийчмънт”, при която обвинението за извършеното нарушение се повдига и разглежда от парламента.
Анализът на същността и функциите на отговорността на министрите при
приподписването на актовете на монарха доказва, че институтът на контрасигнатура21

Баламезов, Ст., Цит. съч., стр. 94.
В потвърждение вж. чл.44 от проекта за Конституция на Прусия, която разпоредба прогласява министрите на краля за „отговорни” при приподписването на неговите актове. Относно
отговорността на правителството и на отделен министър, Ваймарската Конституция (чл. 54-59
от нея) е още по-подробна, като поставя въпроса за тяхната отговорност в зависимост от политическото доверие на парламента (Reichstag).
22
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та е в основата на два основни вида отговорност в държавното управление –
политическа и наказателноправна. Същественото различие между тях може да се
открие в различните им последици – политическата отговорност се изразява в уволнението на министъра, а наказателноправната – в предаването му на съд.
При абсолютната монархия правителството, за разлика от неговата роля в парламентарния модел на държавно управление, не може да се разглежда като изразител
на политическата воля на парламента. Ето защо установената зависимост в отношенията монарх – министър довежда до извода, че приподписването има по-скоро „служебен” характер и лишава министъра от каквато и да е политическа самостоятелност.
Историята показва, че след като монархът разполага с възможността да уволни
неудобния министър по свое усмотрение и по всяко време, много рядко се стига до
предаването на министъра на съд за извършено нарушение. Това е и причината, за да
не можем да се открие и правна регламентация за реализирането на наказателноправната отговорност на министрите.
Съвършено друга роля придобива контрасигнатурата при конституционната монархия. Властта на монарха е ограничена поради необходимостта от сътрудничество
с парламента в областта на законодателната власт, но основните му функции са в
сферата на изпълнителната власт. С приподписването на актовете на държавния глава министрите вече поемат отговорност не само за законосъобразността, но също така и за целесъобразността на монархическия акт. Ето защо министърът може да откаже да приподпише акт на монарха, считайки, че актът нарушава тези изисквания.
Този отказ може да бъде оправдан с изпълнение на неговите служебни задължения и
отговорността, които имат за основа отношенията на правителството и на отделния
министър с парламента.23 Следователно монархът загубва своята абсолютна неотговорност и това е причината неговите актове, които не са приподписани, да се приемат
за недействителни.
Полагането на подписа на министъра не само придава на актовете на монарха
необходимото правно действие и юридическа сила, но се превръща и в основен
елемент от личната отговорност на министрите – те вече отговарят не за действие на
монарха, а носят отговорност за свое собствено неправомерно деяние – приподписване на неправомерен акт. Тази теория обяснява защо отговорността на министъра е
лична и то предимно с наказателноправен характер – приподписването представлява
нарушение на неговите служебни задължения, извършено от висш държавен орган.
Но тази теория не обяснява защо е необходимо министрите да носят отговорност
пред парламента. Отговора на подобен въпрос откриваме при разглеждане на отношенията между правителството и парламента. Независимостта на политическата
власт на министрите има определени граници, която намира своя израз в изискването
за законосъобразност и целесъобразност на техните действия и актове. Тази отговорност може да бъде носена само спрямо върховната власт, която притежава единствено парламента.
Друга теория разграничава отговорността на министрите при приподписването
на актовете на монарха като политическа и като наказателноправна, предвид не толкова нейното съдържание и обем, а по-скоро от гледна точка на формата на извършеното нарушение от страна на министъра. По общо правило той носи политическа отговорност при неспазване на изискването за целесъобразност в неговите служебни
23

Frisch, М. Op.cit., p. 191 sqq; Perrin, Fr. De la Responsabilité pénale du chef de l'Etat et des ministres
en France, Р, 1900, p. 247 sqq; Bolzani. G. Die Verantwortlichkeit der preussischen Minister, Berlin,
Puttkammer & Mühlbrecht,1909, S. 18.
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действия, а наказателноправната му отговорност има за основа нарушаване на принципа на законосъобразност. Но в историята съществуват примери, които доказват, че
дори и наказателноправната отговорност е отговорност за целесъобразност, а не само
за законосъобразност. В родината на парламентарното управление – Англия, мерките
на наказателноправната отговорност на министрите се явява средство, което позволява на парламента да отстрани неудобния министър. Наистина министрите биват привличани към отговорност за държавна измяна („high treason“) чрез процедурата по
импийчмънт, но самото понятие за измяна по английското право е неопределено и
неясно, което позволява на парламента да поиска министър да бъде привлечен към
отговорност за деяние, което не винаги представлява състав на престъпление. За пример можем да посочим процеса през 1678 г. против лорд Данби, при който категорично е установен принцип, доказващ по неопровержим начин политическия характер на
наказателноправната отговорност на министрите – те следва да отговарят за честността, справедливостта и полезността на своите действия.24
Във Франция отговорността на министрите възниква само при извършване на
престъпление – подкуп или държавна измяна. 25 Това обаче не е пречка, палатите на
Националното събрание да предадат на съд министрите на Карл X, които са приподписали незаконните актове на краля. Конституционният Закон на Франция от 11 юли
1875 г. предоставя право на палатата на перовете да привлича към отговорност
министри, които са извършили длъжностно престъпление.26 Терминът, от гледна точка на неговата юридическа формулировка, е твърде абстрактен и неясен, което прави
на практика тълкуването и прилагането му твърде трудно. Примерите от епохата на
третата република доказват този извод, доколкото министрите са били привличани
към отговорност за всяко тяхно деяние, което е нарушавало сериозно държавните интереси.27
Анализът на историческите източници на института на приподписването показва,
че освен осигуряването на баланс в държавното управление, контрасигнатурата въвежда и принципът на отговорност на всеки един субект. Проследяването на еволюцията на института на приподписването на актовете на монарха доказва по безспорен
начин, че от формално изпълнение на служебни действия, контрасигнатурата се превръща в ясно изразен инструмент за носене на политическа отговорност в държавното управление.
От гледна точка на отговорността на държавния глава, институтът на контрасигнатурата запазва неговата неотговорност при конституционната и парламентарната
монархия. Трансформирането на отговорността на монарха в отговорност на „неговите” министри посредством приподписването на актовете му се явява по-скоро конституционна фикция, при която властта на монарха се ограничава само до осъществяване на властнически функции в изпълнителната власт.
В съвременната правна наука съществува спор относно възможността да се
достигне до носене на реална отговорност от министрите, които са приподписали актове с противоправно съдържание. Особено показателна в тази насока е разпоредбата
на чл. 67 от Конституцията на Австрия. Конституционният текст регламентира
24

Frisch, Op, cit., p. 255 sqq.
Конституцията на Франция от 1814 г. (чл. 56) посочва „държавна измяна” като основание за
отговорност на държавния глава, като дефиницията на използвания термин следва да бъде дадена
в отделен закон, който така и не се приема.
26
Perrin, Op, cit., p. 263 sqq.
27
Perrin, Op, cit, p. 306.
25
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упражняването на всички властнически правомощия на федералния президент да се
осъществяват или по инициатива на федералното правителство, или по предложение
на федерален министър. За да бъдат правно валидни, актовете на държавния глава се
нуждаят от приподписване от същите тези лица.28 Отговорността на министрите може да бъде както политическа (ако се гласува вот на недоверие на цялото федерално
правителство или на отделен негов член (чл. 74 от Конституцията на Австрия), така и
юридическа – в случай на виновно нарушаване на закон, извършено от федерален
министър. Ето защо отговорността на членовете на правителството има собствено основание и следователно не става въпрос за трансфер на отговорност от държавния
глава върху някой друг, а по-скоро се отнася до изпълнение на конституционно регламентирани функции в сферата на изпълнителната власт и държавното управление.
Допълнително доказателство за подобна теза се явява и фактът, че съвременните конституции не предвиждат някаква специална форма на отговорност за министър, който е приподписал акт, нарушаващ закона или Конституцията. Чл.108 от Конституцията на Испания например изключва носенето на персонална политическа отговорност
на министрите за приподписване на противозаконен акт на държавния глава.
Парламентарното управление също допринася за промяна във функциите на института на контрасигнатурата. Правителството и отделните министри не се назначават от монарха, а от партийно-конституирани парламенти и в резултат отговорността
на министрите вече се носи пред съответния представителен орган. По този начин
контрасигнатурата се превръща по-скоро в средство, механизъм, за постигане на политическа съгласуваност между акта на държавния глава и парламентарното мнозинство. Тази функция на контрасигнатурата променя съществено и въпроса за отговорността на държавния глава в модерните модели на държавно управление. Редуцирането на неговата отговорност има за последица същественото ограничаване на властта му. Държавният глава, за разлика от монарха, не притежава реални властнически
правомощия. Той не е титулярят на изпълнителната власт; не назначава правителството и съдебните органи. Неговите функции се ограничават само до чисто представителни такива и като последица неговите актове не се нуждаят от приподписване.
Тази тенденция относно ограничаването на властта на държавния глава е характерна
не само за парламентарните републики. Съвременните монархии също я следват, като пример в тази насока е конституционната история на Швеция, като нейната
Конституция от 1974 г. не съдържа разпоредба относно задължително приподписване
на актовете на монарха, но същевременно той е лишен от реална власт.29
В подкрепа на разбирането, че контрасигнатурата се явява средство за ограничаване на властта на държавния глава са разпоредбите в повечето действащи конституции, по силата на които актът на държавния глава, който следва да бъде приподписан, но не носи подписа на съответния министър, е недействителен.30
28

Вж. чл. 67 от Конституцията на Австрия.
Институтът на контрасигнатурата възниква в конституционната история на Швеция в началото на XIX век, но съществено е изменен с установяването на партийната система на правителствата в края на XIX и началото на XX век – контрасигнатурата се превръща в акт на съгласуване на акта на монарха с парламентарното мнозинство в Риксдага. Конституцията на
Швеция от 1974 г., която запазва само чисто представителни функции на монарха, изобщо премахва контрасигнатурата на актовете на монарха.
30
Вж.чл. 89 от Конституцията на Италия, чл. 58 от Основния закон на ФРГ; актът „не притежава сила и не се изпълнява” (чл. 35 от Конституцията на Гърция), липсата на контрасигнатура
довежда до юридическа нищожност на акта (чл. 143 от Конституцията на Португалия). Държавният глава дори има задължение да отмени акта при отказ от контрасигнатура. Съгласно §
29
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Необходимо е да се отбележи, че някои актове на държавния глава не подлежат
на приподписване. Не се ли поставя по този начин държавният глава в привилегировано положение спрямо трите власти? Разгледани по-подробно, тези изрично посочени актове, притежават по-скоро „техническо-организационно” съдържание (за разлика от актовете, с които държавният глава реализира своите дискреционни правомощия – напр. когато той налага вето върху приетия от парламента закон; при възлагане
на мандат за формиране на правителство, което е поставено изцяло в зависимост от
политическото доверие на парламента). Примери в тази насока са и актът за разпускане на Бундестага; актът за назначаване и уволняване на федералния канцлер на
ФРГ, разпускането на Националното събрание, назначаването и оставката на премиер-министъра във Франция.31
Носенето на лична отговорност от страна на държавния глава при изпълнение на
неговите правомощия поставя интересни въпроси. Така например, възможно ли е
министър-председателят или съответният министър да откажат да приподпишат акт
на президента? Отговорът на този въпрос следва да бъде положителен, доколкото
президентът носи отговорност при упражняване на самостоятелни властнически
правомощия. В подкрепа на това становище е българската конституционна теория и
практика, според която на приподписване подлежат само указите на българския
президент, които са насочени към сферата на изпълнителната власт, като единствено
тогава правителството споделя отговорността за издаване на указа пред Народното
събрание. В подкрепа на този извод е и Решение № 13 от 25.VII.96 г. по к. д. № 11 на
КС на РБ от 1996 г.32
Друг въпрос от значение за същността на института на контрасигнатурата е дали
актовете на президента, които не подлежат на приподписване (те дори могат да се определят като „прерогативи”), могат да доведат до отпадане на отговорността на президента относно тяхното издаване и последици? Все пак държавният глава притежава
функции, които му предоставят водеща роля в държавното управление и политическата система. Дори самият институт на контрасигнатурата му осигурява политическа
свобода в отношенията с парламента, доколкото друг – правителството, поема отговорност. Притежаването на властнически правомощия на основата на самата Конституция,
които той може да упражнява самостоятелно (най-вече в сферата на отбраната и националната сигурност, на външната политика и правото му на вето) дават възможност на
президента да играе важна роля в политическите процеси на държавното управление.
Допълнителен фактор, който може да допринесе за активната политическа позиция на държавния глава, се явява и твърде трудната процедура за носене на отговорност от негова страна (пример в това отношение е чл. 103 от Конституцията на РБ).
Функциите на президента като „неутрална власт” също допринасят за модифициране на функциите на контрасигнатурата в парламентарното управление. От средство
за контрол, този институт се превръща по-скоро в средство за осигуряване на необходимия стабилитет и интегритет в парламентарното управление. Ако съпоставим актовете, които подлежат на приподписване с тези, които не изискват контрасигнатура, то
ще се открие доказателство, че този институт предполага една по-пасивна политичес35 и § 45 на Конституцията на Финландия от 1919 г., ако актът на държавния глава е противоконституционен, министърът е длъжен да откаже да го приподпише, а ако актът е незаконосъобразен, той е длъжен да уведоми Държавния съвет, който има право да предложи на президента (след становище на министъра на правосъдието) да отмени или да измени своя акт.
31
Чл. 58 от Основния закон на ФРГ; чл. 19 от Конституцията на Френската Република.
32
Обн. ДВ, бр. 66 от 1996 г.
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ка роля на държавния глава, доколкото неподлежащите на приподписване негови
актове са твърде малобройни. От друга страна, необходимостта да се приподписват
актовете на държавния глава на практика осигурява спазването на принципите на
парламентарното управление, тъй като по този начин спрямо него може да бъде упражнен, макар и в косвена форма, което има за последица поемане на политическа
отговорност от негова страна пред парламента. Ето защо институтът на контрасигнатурата на актовете на държавния глава в парламентарното управление го лишава от
политическа власт, която може да го превърне в опонент на парламента. Нещо повече –
институтът на контрасигнатурата силно ограничава възможностите на президента да
се противопостави и на правителството, което е парламентарно легитимирано. Довод
в подкрепа на подобно становище се открива при разглеждането на последиците при
отказ за приподписване на акт на президента от страна на член на правителството.
При подобен случай актът на президента не влиза в сила.33
В българската Конституция не съществува изрична разпоредба, която да регламентира въпроса относно действителността на указ на президента, ако той не бъде
приподписан от ресорния министър или министър-председателя. На мнение съм, че
този въпрос не следва да се предоставя само на политическата воля и логика, а е
необходима изрична регламентация.34
В заключение, след разглеждането на отделните характеристики и функции на
контрасигнатурата, може да се приеме че институтът на контрасигнатурата представлява средство за осигуряване на необходимото взаимодействие между президента и
правителството, като по този начин не се допуска доминация на нито една от двете
страни или превръщането им в политически конкуренти.35
Анализът на възникването и развитието на института на отговорността на министрите и на института на контрасигнатурата изтъква на преден план въпроса за отговорността в държавното управление. По принцип държавното управление се
свързва предимно с изпълнение на законите. Разгледано в по-широк смисъл, обаче,
държавното управление следва до осигури необходимата легитимност на държавната
власт и да осигури представителство на държавния интегритет пред обществото.
Принципът на разделение на властите предоставя необходимите гаранции за постигане на тези цели, като създава функционална зависимост на изпълнителната власт от
законодателната дейност на представителния орган, но едновременно с това (въпреки
че изрична конституционна разпоредба не съществува) релевира отговорност за прилагането и изпълнението на законите. При този модел на държавно управление изпълнителната власт носи отговорност едновременно за законосъобразността и целесъобразността на своите действия, като запазва своята самостоятелност при приемане
на определено политическо решение. Отговорността следователно се явява иманентен принцип на всяко демократично управление, но тя придобива различна форма в
зависимост от конкретния модел на държавно управление и политическа система.
33

Katz А., Staatsrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht (8 Auflage), 2010, S. 388
В свое Решение № 13 от 25 юли 1996 г. по к.д. № 11/96 г. (Обн., ДВ, бр. 66 от 2 август 1996 г.),
Конституционният съд на РБ приема, че приподписването на указа на президента от министърпредседателя или от съответния министър на основание чл.102, ал.2 от Конституцията е акт, с
който правителството приема указа и споделя отговорността за неговото издаване, включително политическата отговорност, която би могла да бъде реализирана от Народното събрание по
реда на парламентарния контрол съгласно чл.1, ал.1 и чл.62 от Конституцията. С това се поема
задължение и за съдействие по привеждането на указа в действие и неговото изпълнение. Ето
защо приподписването е конститутивен елемент за действителността на указа.
35
Подобно Сидерова Е . Президентът като неутрална власт. София, 2012, с. 30, с. 44.
34
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