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THE PARADIGM SHIFT IN THE GLOBAL RISK SOCIETY:  
FROM CRIMINAL LAW TO GLOBAL SECURITY LAW 

– AN ANALYSIS OF THE CHANGING LIMITS OF CRIME CONTROL – 
 

Prof. Dr. Ulrich Sieber 
 
 

I. Introduction: New Threats, New Fears,  
and the Dogma of Security 

 

Cases of international terrorism, organized crime, economic crime, and other forms of 
complex crime illustrate the significant impact of crime and the importance of crime control 
to society as a whole. Not only do these cases dominate public discussions, the media, and 
political discourse. They are also causing a fundamental paradigm shift in criminal policy 
in general and in the architecture of security law in particular – a development that goes 
largely unnoticed by the general public. 

This paradigm shift is based, on the one hand, on objective changes such as the 
emergence of new threats and new types of complex crime, for example, terrorism, 
organized crime, and cybercrime. On the other hand, it is due also to changes in people’s 
subjective levels of well-being: objective changes lead to greater fear of crime. In many 
countries, these feelings of insecurity and the resulting demands for stricter laws are 
embraced by populist politicians seeking (re-)election. Their policy of “governing through 
fear of crime” is reflected in the rise of extremist parties calling for protection against 
migrants and strangers and for increased security against crime. 

The combination of these objective, subjective, and political factors has greatly 
influenced criminal policy in recent years: in many areas, crime control is no longer 
dominated by the traditional questions of culpability and punishment but rather by the 
issues of risk and dangerousness and by the future-oriented themes of prevention and 
security. This dogma of security as described has led to fundamental changes in existing 
approaches to social control and to the emergence of a new aim: providing security by 
means of early prevention.  

This development can be seen both within and outside of criminal law, dissolving the 
limits between the legal regimes into a kind of overall “security law”. This law is governed 
by a new architecture, which is no longer monopolized by criminal law but by a variety of 
different legal regimes such as intelligence law, police law, the laws of war, or civil law. 
The new architecture of security law goes hand in hand with a loss of legal guarantees 
within and, in particular, outside of criminal law. 

The aim of this lecture is to describe and to understand these fundamental changes 
within the global risk society better. For this purpose, it will briefly analyse the contours 
and regimes of the emerging security law (part II), It will then deal especially with the 
accompanying process of decreasing legal guarantees (part III). Lastly, the summary (part 
IV) will recapitulate and explain this overall legal development in the global risk society in 
more detail and stress the need for future research on this topic. 
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II.  The Emergence of Preventive Security Law 
 

A. Preventive Criminal Law 

 

The traditional concept of criminal law is changing in important areas from being a 
repressive, punitive instrument to being a primarily preventive tool designed to minimize 
dangers and risks. In the area of substantive criminal law, this new preventive approach is 
based on the protection of overall social interests (such as the „financial market”) in 
advance of criminal activity against individuals as well as on the criminalization of early 
(often commonplace) preparatory acts that pose specific risks or are executed with the 
intent of committing a crime. An example of this development is the criminalization of the 
attempt to leave the country with the aim of receiving weapons training in a terrorist 
training camp located abroad, as was recently enacted in Germany.  

A corresponding preventive aspect of criminal law can also be found in the field of 
criminal procedure: many clandestine powers for secret surveillance available in police law 
and intelligence law are now also used in criminal procedure or law enforcement. These 
powers represent the procedural equivalent to preparatory inchoate offenses in substantive 
criminal law as they facilitate the investigation of activities in this preparatory phase. Such 
powers are found not only in many legal orders but they also dominate the criminal policies 
of international organizations. They threaten the balance between security and liberty, a 
balance essential to democratic societies. 

 
 

B. Non-Criminal Regimes of Security Law 
 

Parallel and in addition to these changes in criminal law, there are similar changes 
outside of criminal law: criminal law-based policies for social control are yielding to 
security-based policies. Thus, police law, intelligence law, laws of war, civil law, and 
private law are taking over tasks that until recently were within the ambit of criminal law. 
In many cases, these alternative legal regimes may permit more intrusive interference with 
civil liberties compared to criminal law and may be subject to significantly less 
comprehensive legal guarantees.  

 This can be seen, for instance, in the use of intelligence law for crime control 
purposes: Enquiries by intelligence agencies do not require the existence of a suspicion; in 
contrast, starting a criminal investigation requires such a suspicion in order to protect 
citizens against intrusion and an excessive search for crime.  

 Police law in many countries is acquiring new and intrusive control instruments, 
among them those for confronting so-called „endangerers” (in Germany), for „control 
orders” that are similar to criminal law measures (e.g., in England), and for “administrative 
detention” with few legal guarantees (such as in Israel).  

 The laws of war are being construed (esp. in US law) to permit the targeted killing 
of alleged terrorists without proof of criminal activity and with no judicial oversight.  

 So-called „administrative sanctions” can lead to the imposition of staggering 
fines in the course of procedures that offer minimal legal guarantees, as is illustrated by the 
EU Commission’s powers in dealing with the cartel offenses in European competition law 
or the sanctions against banks and other companies imposed by the American Securities 
and Exchange Commission.  

 „Civil asset forfeiture” and „non-conviction based confiscation” against 
suspected criminals and „unjustified enrichment” permit, in an increasing number of 
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countries, the confiscation of assets. This approach is based on the less stringent civil law 
standard of “preponderance of the evidence” and do not require a criminal conviction.  

 What is more, private compliance programs in many Western states lead to 
investigations by private companies, all in the absence of proper safeguards. 

 
 

C. Additional Changes in the Global Information Society 
 

 

threat to the protection of individual liberty posed by the new “security law” is 
exacerbated by two additional changes that are caused by the shifts of global risk and 
information society: 

As a consequence of today’s information society, the use of effective IT-based 
technical surveillance measures and the collection, storage, and mining of massive amounts 
of personal data lead to new concepts of investigation and prevention that already go far 
beyond all previous visions of a surveillance (“Big-Brother”) state. On this basis, new 
concepts of „predictive policing” might lead to the early identification of potential criminal 
activity in the future. As a consequence, the traditional conflict between liberty and security 
has, in this field, expanded to a conflict between privacy and crime control. 

In addition, as a result of the global society, many legal orders have developed new 
models for transnationally effective criminal law. These new models lead to conflicts 
between the efficiency of transnational crime control, on the one side, and the protection of 
individual rights and of the sovereignty of the state involved in a conflict, on the other. This 
is the case, for example, with respect to the abandonment of traditional models of legal 
mutual assistance in favour of the direct recognition of foreign decisions, a development 
that gives precedent to security interests and weakens the protection of individuals. The 
same applies with regard to global strategies for new sanction regimes – such as the United 
Nations sanctions against terrorism. Transnational investigations in foreign countries lead 
to similar results (e.g., with an online investigative measure that, without recourse to 
mutual legal assistance, directly accesses foreign servers to investigate crime). In all of 
these models, existing legal guarantees for the protection of citizens are much weaker than 
in traditional law and may even be completely absent. 

 
 

D. The Emerging Architecture and Characteristics of Security Law  
 

The above analysis has shown that, in important areas of crime, criminal law is 
transforming from a repressive to a more preventive function. At the same time, criminal 
law is losing its monopoly on crime control, as it is amended (and sometimes replaced) by 
other legal regimes.  

The combination of the traditional criminal law, the new preventive criminal law, and 
these non-penal legal regimes can be more efficient in preventing crime than traditional 
repressive criminal law is. They permit early arrests and lengthy „incarceration” of 
potential perpetrators (by preventive criminal law), the targeted killing of suspected 
terrorists (by laws of war), the comprehensive collection of mass data without any 
suspicion (by intelligence law), the confiscation of unexplained wealth based on a 
preponderance of evidence (by civil law-based confiscation systems without conviction), 
efficient and quick procedures against illegal cartels or fraudulent companies (by so-called 
administrative sanctions), and the self-investigation of companies that are expected to 
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present both the offender and the respective evidence on a silver platter (based on 
compliance regimes and sentencing guidelines).  

However, the examples not only illustrate the advantages of these alternative systems 
of crime control when it comes to improving security. They also show that these systems 
have less legal guarantees for protecting the liberty of citizens concerned. Compared to the 
rules of traditional criminal law, the regimes described above might, for instance, overstrain 
the instrument of criminal law and infringe the principle of culpability (in preventive 
criminal law), create a non-judicial death penalty (in the laws of war), neglect the limitation 
of criminal investigations in cases of suspicion (in intelligence law), infringe the criminal 
law standard of proof beyond reasonable doubt (in civil law-based confiscation), abolish a 
multitude of legal guarantees (in administrative sanction law), circumvent the interdiction 
of self-incrimination, and many other guarantees of criminal procedural law (in compliance 
regimes). All such activities would not be possible under traditional repressive criminal 
law. This illustrates that the advantage in security reached by these new regimes comes at 
the expense of liberty. Since the goal of criminal law (and similarly of the other legal 
regimes) encompasses both aims, security and liberty, evaluating this new development is 
difficult and must be done in a differentiating way.  

Up until now, we lack – besides a comprehensive empirical analysis – such an 
evaluation of the new regimes of security law: The shift to prevention is being critically 
discussed only with respect to preventive criminal law and many legal scholars reject this 
change fundamentally. Therefore, the criminal law community is largely oblivious to the 
increasing shift towards non-criminal regimes for crime control due to its dogmatic focus 
on the traditional penal law. This insularity brings with it a serious risk: While criminal law 
might uphold its dogmatic principles and guarantees, these principles could be undermined 
by changing the legal regimes for crime control or by using a sanction regime with a false 
non-criminal label (such as possibly „administrative sanction law” or “civil law-based 
confiscation”). In some countries this development is already under way. 

For these reasons, criminal lawyers should neither prematurely reject nor close their 
eyes to the development of these non-criminal systems for social control. On the contrary, 
we must actively participate in the construction of the emerging new legal architecture. 
Criminal lawyers possess not only a general knowledge of crime control. They also have 
the necessary experience and understanding to grasp the potential for abuse inherent in 
crime control since the history of criminal law is, to a large extent, a history of its abuses. 
For this reason, criminal lawyers must always be aware that criminal law has two 
equivalent aims: providing security and protecting freedom.  

Since the practical advantages of applying the new legal regimes are obvious, we 
should deal especially with the necessary safeguards against abuses of crime control in the 
emerging security law. The following part of this analysis therefore deals with the question 
of how far the guarantees of criminal law are changing and could or should be upheld if 
crime is tackled by preventive criminal law and non-criminal legal regimes. 

 

 
III. Legal Limits for the New Architecture of Security Law 

 
Legal limits to an otherwise boundless security law can be derived primarily from 

national constitutional law and from international human rights guarantees, such as the 
European Convention for Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights, the 
Geneva Conventions and Additional Protocols, as well as other international conventions. 
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In addition, limits of law can also be based on general principles of legal doctrine, 
especially the dogmatics of criminal law (Strafrechtsdogmatik). Some of the respective 
fundamental principles are recognized by all and some only by a number of scholars. These 
dogmatic principles are non-binding for the legislature, but can be advocated as best 
practices for good legislation. However, these differentiations between constitutional law 
and dogmatic principles are blurring: A specific guarantee can be based on constitutional 
law in one country and be justified as a dogmatic principle in another legal order; in 
addition, some of these principles might have a chance to develop into future constitutional 
law at a later stage; in some cases it is unclear if a guarantee has constitutional or only a 
dogmatic justification. Thus, the legal sources of limits to the emerging security law may 
vary between different legal orders, are time-dependent, and often controversially disputed.  

For this reason, an internationally viable concept for the limits of security law should 
not be based on legal sources, but be structured according to factual questions. These 
concern:  

A. the definition of criminal law, its specific guarantees with respect to preventive 
criminal law, and the possible recognition of a „light criminal law” with attenuated 
guarantees, as well as  

B. the development of special safeguards for other (non-criminal) legal regimes with 
specific foundations, applications, and exceptions.  

 
 

A. Defining Criminal Law and Its Limits 
 

Criminal law has developed specific guarantees for protecting civil liberties since the 
Enlightenment. Due to this long historical development and the dominance of criminal law-
based guarantees, the following concept on the limits of security law starts with three 
fundamental questions: (1) Does criminal law have specific features which differentiate it 
from the other regimes of security law and which can justify and define the range of 
specific guarantees applicable to criminal law? (2) Which limits exist or can be developed 
based on the range of these guarantees in order to guard against a too far-reaching 
preventive criminal law? (3) Can these limits for criminal law be reduced by creating a 
“light criminal law” (e.g. an “administrative sanction law”) with more lenient penalties and 
attenuated guarantees compared to traditional criminal law? 

 
1. The Definition of Criminal Law and the Justification  

of Specific “Penal” Guarantees 
 

The severity of criminal sanctions alone cannot be viewed as a specific feature of 
criminal law and as a special justification of its guarantees, since grave consequences – 
including the deprivation of liberty – can also be found in other regimes of (esp. public) 
law. For this reason, the main particularity of the legal consequences of criminal law lies in 
the combination of a sanction with ethical blame (e.g., connected with the criminal label 
provided by the legislature, which defines crimes esp. by specific names for “criminal” 
sanctions). In addition, sanctions of criminal law go beyond the restitution of illegal 
enrichment and beyond measures necessary for the technical prevention of future acts (e.g., 
by police law) or other specific legal purposes (such as taxation). What distinguishes 
criminal sanctions from the preventive measures of German police law, from the 
confiscation measures for re-establishing the status quo ante, and from the other measures 
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listed above is its imposition of the legal detriment with the goal of deterring the perpetrator 
and/or the general public.  

Based on this concept, specific guarantees of criminal law can indeed be justified in 
light of the combination of these severe factors of blame, detriment, and the “use” of the 
perpetrator to deter others (a mechanism that can be called into question with respect to its 
operability and the legitimacy of “using” the perpetrator to deter others). In addition, these 
special guarantees of criminal law historically originated in reaction to specific abuses and 
risks of criminal law which continue to exist in many legal orders. Such special guarantees 
safeguarding against typical abuses of criminal law include, for example, the principle of 
„nullum crimen sine lege parlamentaria”, the rejection of an analogous application of 
criminal statutes, the principle „ne bis in idem”, or the necessary proof beyond reasonable 
doubt. 

The characteristic features of this definition of criminal law and the scope of its 
guarantees can be found in slightly different variations in the concepts of criminal law and 
criminal sanctions as developed by constitutional courts and human rights courts. For 
example, the respective Engel criteria of the European Court of Human Rights define 
criminal sanctions by (1) the classification of the measure in national law, (2) the nature of 
the offence (esp. its aim and purpose), and (3) the degree of severity of the penalty risked 
(with no minimum requirement for criminal sanctions). If sanctions are not characterized by 
the legislature as criminal, the ECtHR does not judge them to be criminal as long as they 
only re-establish the status quo ante or are focused on future prevention. This means that 
the confiscation of the proceeds of crime or of dangerous instruments used to commit 
crimes, as well as other purely preventive measures do not fall under the concept and the 
guarantees of criminal law if the legislature does not label these instruments as criminal and 
does not attach any ethical blame. Thus, based on the ECtHR definition of crime, the 
legislator can exclude the legal consequences of police law, intelligence law, the laws of 
war, and civil asset confiscation from an application of the criminal law guarantees if he 
defines these legal consequences properly. As a consequence, purely compensatory and 
purely preventive regimes have to be restricted by their own guarantees and limits. 

Contrary to these legal regimes, the preventive criminal law discussed above is 
unquestionably part of criminal law since it combines ethical blame (through its designation 
and classification by the legislature) with grave legal consequences going far beyond 
restitution and direct (“technical”) prevention and instead aims to deter the perpetrator and 
the general public from further acts.  

 
 

2. The Specific Limitations for Preventive Criminal Law 
 

The above-mentioned alignment of preventive criminal law leads to the question of 
whether constitutional law or dogmatic principles of criminal law are able to effectively 
limit a preventive criminal law that has become excessive. This question becomes relevant, 
for example, if the legislature decides to criminalize purely subjective criminal ideas or 
everyday actions performed with criminal purpose. An example of the latter is a recently-
enacted German statute criminalizing the collection of assets with the intention to finance 
terrorist acts. In the hearing of the expert commission of the German parliament, I argued 
that this extension of criminal law comes quite close to criminalizing pure thoughts and 
contradicts the principles of criminal law and possibly also the constitutionally protected 
principle of culpability.     
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In German law, the principle of culpability is not mentioned in the text of the 
Constitution, but is recognized by the Federal Constitutional Court as a special 
constitutionally protected principle. The Federal Constitutional Court requires that the 
penalty must be proportionate to the gravity of a criminal act and the perpetrator’s degree of 
fault: Culpability is thus both „one of the legitimizing reasons for, as well as the outer limit 
to imposing and enforcing a prison sentence.” The basis for punishment lies in the offender 
being guilty of „reproachable wrongdoing”. Thus, culpability for an action must be derived 
from a combination of both objective wrongdoing and personal fault. For this reason, one 
can argue that the respective statutes of preparatory criminal law are only legitimate if they 
are not only based on subjective intentions of the perpetrator but also require indicative 
objective elements of crime.  

In a similar way, it is possible to develop limits against other types of „inchoate 
offences”, „abstract endangerment statutes”, or other types of preventive criminal law. 
Under German law, for example, limits for statutes designed to safeguard vague social 
interests (like the public peace) can be based on the constitutional requirement of a 
legitimate aim and a proportional means of protection, or (less binding but more specific) 
the dogmatic requirement that criminal statutes should only protect precisely defined legal 
interests. These examples illustrate that constitutional law and legal doctrine are capable of 
developing at least some adequate limits for preventive criminal law. 

 
 

3. Recognition of a “Light Criminal Law” with Attenuated Guarantees 
 

According to the Engel criteria of the ECtHR described above, the scope of criminal 
law with its specific guarantees encompasses not only the traditional core criminal law but 
also the regimes of so-called administrative criminal law, administrative sanction law, and 
the law of regulatory offences (e.g., the German Ordnungswidrigkeitenrecht). In the context 
of administrative criminal law, the Court stresses that „there is nothing in the Convention to 
suggest that the criminal nature of an offence, within the meaning of the Engel criteria, 
necessarily requires a certain degree of seriousness” (emphasis added). It reiterates that 
„the lack of seriousness of the penalty at stake cannot deprive an offence of its inherently 
criminal character” (emphasis added). Thus, as far as administrative offences are 
concerned, there is no requirement in the jurisprudence of the ECtHR of a certain minimal 
degree of ethical blame, a factor that traditionally forms the basis of criminal culpability in 
national penal law regimes. The ECtHR deals with minor offences in a more flexible 
manner and extends its application of Article 6 of the Convention to include such cases if 
the nature of the administrative offence in question protects values or interests of society 
that are „usually protected by criminal law” and if „the aim of administrative sanctions is 
to punish offenders and to deter them from reoffending” (emphasis added). In these cases, 
the sanctions are imposed „on the basis of the gravity of the impugned conduct, and not of 
the harm caused”. 

Within these administrative offences, the ECtHR distinguishes between two types: the 
first category comprises so-called minor or petty crimes, which have often been removed 
from the core criminal law in the course of decriminalization due to the minimal nature of 
wrongdoing involved and in order to unburden the prosecution office (e.g., with respect to 
the above-mentioned traffic offences). The second category consists of administrative 
offences whose prosecution is conducted by a special supervisory authority within its 
general competence for the overall regulation of a particular field, such as agriculture or 
financial markets.     
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This broad concept for the guarantees of „criminal law” and „criminal fines” leads to 
the question of whether the limits of criminal law – which were historically developed for 
core criminal law – can be softened for legal regimes that dispense with terms of 
imprisonment and limit their sanctions to monetary fines or other alternative sanctions for 
cases of minor wrongdoing. Such attenuation is accepted by the ECtHR to a certain degree: 
The Court has accepted the fact that the two categories of administrative offence are both 
prosecuted and adjudicated in the first instance by the same administrative body. However: 
“decisions taken by administrative authorities which do not themselves satisfy the 
guarantees of Article 6 § 1 of the Convention must be subject to subsequent control by a 
judicial body that has full jurisdiction”. Yet, even in the subsequent judicial proceedings, 
procedural tools such as conducting proceedings in writing, fast-track procedures, and the 
limitation of evidence in order „to deal quickly and efficiently with petty offences” are not 
per se impermissible, provided the procedure still satisfies the main purpose of Article 6 of 
the Convention, namely, to „guarantee the right of an accused to participate effectively in 
his criminal trial”. Other guarantees of the ECHR might also be attenuated for „offences of 
a minor character.” This can apply with regard to the right of appeal to a superior court 
(Art. 4 of Protocol No. 7). There is also an exception with regard to the principle of ne bis 
in idem (Art. 4 of Protocol No. 7) if a criminal sanction and a „regulatory offence” differ in 
their essential elements. 

However, even for minor administrative offenses, the Court does not accept wide-
reaching limitations, for example, with respect to the right to be informed of the accusations 
and to prepare for defence, to have an oral hearing, to ask for exonerating witnesses or 
experts, to use the services of a translator free of charge, to receive reasons for the verdict 
as well as with respect to the principle of the finality of judgments. The same holds true 
with respect to the principle of nulla poena sine lege (Art. 7). In all cases, the Court 
addresses the individual complaints and procedures as a whole.  

This illustrates that the ECtHR compensates to a certain degree its broad and rigid 
concept of „criminal law” and “criminal sanctions” by applying flexible legal consequences 
with respect to the relevant guarantees. However, this flexible application of these 
guarantees was developed chiefly for petty offences. In addition, in various decisions the 
Court has declared that the degree of some procedural guarantees depends, inter alia, on 
„what is at stake”. The Court also stressed that there „are clearly ‘criminal charges’ of 
differing weight” and it justified the need for a public hearing with regard to the „financial 
severity” and the „significant degree of stigma” of the penalties and with regard to the loss 
of the “professional honor and reputation of the persons concerned.” This modulation of the 
level of guarantees according to the gravity of the intrusion is justified especially by the 
principle of proportionality: the more serious an intrusion in civil liberties is, the higher the 
level of procedural safeguards must be. 

As a consequence, the system of protective guarantees does not jeopardize a 
decriminalization of petty offences or the efficiency of administrative and sanctioning 
proceedings in the above-mentioned second category of administrative offences. However, 
there are also limits for such attenuations, especially for cases with significant financial 
penalties. This is relevant, for instance, with respect to the methods used in calculating the 
sometimes staggering fines that can be found in EU competition law. For example, 
regarding limits to administrative discretion and the minimal level of specificity exhibited 
by the applicable fining guidelines, the current state of affairs in cartel enforcement appears 
troubling, considering the gravity of the sanctions imposed. In some of these areas there 
seems to be an urgent need for reform. A more detailed critical assessment of these proceedings 
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under the ECHR, EU law, and national constitutional law is therefore called for. However, the 
present analysis shows that there are limits and guarantees which can be used.  

 
 

B. Defining the Limits of Crime Control Outside Criminal Law 
 

In order to avoid a security law without restrictions, there must also be limits on 
measures outside criminal law. This is especially the case with respect to the above-
mentioned legal regimes of police law, intelligence law, the laws of war, civil law, and 
private compliance regimes. If these regimes are employed for the purpose of crime control, 
constitutional or dogmatic limitations, I suggest that they should be developed in the course 
of a three-stage review procedure: (1) checking for elements of criminal law, (2) applying 
general principles of constitutional law and international human rights law, as well as (3) 
verifying the prerequisites, specific limits, and dogmatic principles of the respective non-
criminal control regimes. 

 
 

1. Checking for Elements of Criminal Law 
 

In an initial check for limits of specific control regimes used against crime, the 
question dealt with above of whether the respective measures used for crime control 
purposes fall within the concept of criminal sanctions should be analysed, for example, 
according to the Engel criteria of the ECtHR. If this question is answered in the affirmative, 
the traditional guarantees of criminal law are applicable, possibly with some attenuation for 
administrative sanctions that deal with less serious offences.  

This would be the case, for example, if short-term security arrests under police law 
were used not only for the prevention of danger but also for purposes of deterrence and 
punishment. The same would apply if a so-called civil asset forfeiture were not limited to 
the profits of crime or to clearly preventive purposes but rather extended to other assets 
belonging to the suspect. Due to such a „surplus”, the confiscation would be a penalty and 
as such subject to the guarantees of criminal law.   

 
 

2. Applying General Principles of Constitutional Law  
and International Human Rights Law 

 

If the special guarantees of criminal law are not applicable, general principles of 
constitutional law and international human rights must be considered.  

 
 

a) Example: Police Law and Intelligence Law 

The main fields of application for these general guarantees are coercive police powers 
and powers of intelligence agencies used for information gathering. For these cases, the 
fundamental rights at issue (e.g., rights concerning the protection of liberty, privacy, and 
the home) in connection with the principle of proportionality apply. The requirement of a 
statutory reservation for a parliamentary law allowing limitations of fundamental rights also 
plays an important role. The German Constitutional Court has announced a multitude of 
decisions that nullify the procedural powers of police law and intelligence law, for example, 
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with regard to online searches (forensic software) or data mining. In this field of procedural 
powers, constitutional guarantees in the area of criminal law and those in the area of police 
law are often quite similar. The respective guarantees for the information-gathering 
activities of intelligence agencies are generally less strict, since the information collected in 
this context is used only for monitoring purposes and generally not for more serious 
consequences such as arrest or conviction (as may be the case under criminal law). 

 
 

b)  Example: Confiscation Law 
 

The important function of general constitutional guarantees in the field of crime 
control can also be seen with respect to non-criminal confiscation measures. If confiscation 
measures are criminal sanctions, this implies inter alia the presumption of innocence (Art. 
6 § 2 ECHR) so that the underlying crime and its connection with the confiscated assets 
must be proven beyond reasonable doubt. If, however, confiscation measures are limited to 
re-establishing the status quo ante or if their only aim is to prevent future crime (e.g., by 
confiscating instruments for committing crime) the guarantees of criminal law do not apply. 
However, this does not exclude constitutional protection. In these cases, the general 
safeguards for protection may be applicable, especially the protection of property (Art. 1 of 
the Protocol No. 1 of the ECHR) and the right to a fair trial in civil matters (Art. 6 of the 
Protocol No. 1 of the ECHR).  

According to the ECtHR, these non-criminal guarantees do not exclude civil 
conviction orders based on a preponderance of evidence or with a high probability of illicit 
origins, as well as a reversal of the burden of proof. Similar results for non-criminal 
confiscation can be expected under EU law (esp. Art. 17 EUC). Contrary to these 
interpretations, under German constitutional law, the protection of property goes further: it 
requires the court, after exhausting all available evidence, „to be convinced that the assets 
concerned were obtained illegally”. Thus, this example shows that substantial legal 
guarantees are also possible outside criminal law in other legal regimes. However, these 
guarantees may be weaker, less developed, and more insecure than those of criminal law, 
due to the lesser intrusiveness of the respective measures. 

 
 

3. Verifying the Prerequisites and Specific Limits  
of Non-Criminal Control Regimes 

 

As illustrated above, the control regimes outside of criminal law are often able to 
provide more efficient interventions than criminal law can, since they are designed for 
specific situations and purposes. For example, the laws of war deal with exceptional threats 
by serious armed attacks. Intelligence law was developed as an early warning system 
against special dangers to the state. And in many legal orders, preventive police laws are 
particularly suited to dealing with the prevention of future dangers. For these reasons, the 
decisive limits to the application of these alternative control regimes outside of criminal 
law are often to be found in the prerequisites for their application. This tends to be easily 
forgotten in light of the multitude of political announcements regarding wars or specific 
emergency programs against crime. 
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a)  Example: The Laws of War 
 

Special prerequisites for application play a major role in the laws on armed conflicts. 
These laws are used in “wars” on terror, on drugs, on organized crime, or in cyberwars in 
order to justify specific actions that would not be legal in times of peace. However, the 
main goal of ius in bello is to limit armed conflicts with a high military potential; thus it 
contains a variety of important limits and protective guarantees.  

These limits and guarantees of the laws of war are most illustrative for 
methodological purposes. They show that the aims and tasks of the different special 
regimes used in crime control are not only decisive for the limits of applying the respective 
regimes as such and at all. In addition, the aims and tasks of the various regimes as well as 
their typical subject matter are also affecting the types, the intrusiveness and the guarantees 
of respective control measures or powers admissible under this regime. For this reason, 
these two types of limits and safeguards have to be discussed in more detail. 

aa) The essential prerequisite for applying the laws of war is either an international or 
a non-international armed conflict. In the context of an initiative against serious crime (a 
“war on crime”), the rules on non-international armed conflicts are more important. These 
rules are found primarily in Article 3 of the Geneva Conventions I–IV, in their first 
additional protocol, and in customary international law. According to these rules, a conflict 
does not qualify as a non-international armed conflict unless a certain duration and a certain 
intensity are reached that surpass those of „internal disturbances and tensions, such as riots, 
isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature” (Art. 1 AP I and Art. 
8 (2) (f) Rome Statute). The total number, the duration, the weapons used, the number of 
combatants and victims, as well as the destruction caused by the acts of violence must be 
comparable – in their nature and their effect – to military attacks between regular armed 
forces of belligerent states involved in an international armed conflict. Therefore, the ICTY 
stated in the Tadić case “that an armed conflict exists whenever there is a resort to armed 
force between States or protracted armed violence between governmental authorities and 
organized armed groups or between such groups within a State”. This is a quite rigorous 
requirement that does not allow for the application of the laws of war against „mere” large 
organized criminal groups.  

bb) However, limitations of the laws on war lie not only in the requirements for their 
application but also within the range of their application. Such limitations result especially 
from the system for distinguishing among different types of people which typically take 
part or suffer in armed conflicts: The laws define who can act under the respective powers 
and which persons can be attacked under which conditions. A major protective means here 
lies in the distinction between „combatants” and „civilians”, both of whom are protected in 
a specific way under international humanitarian law. Pursuant to Article 3 of the Geneva 
Conventions and Article 43 Additional Protocol I, combatants are defined as members of 
the armed forces of a party to an international armed conflict. Thus, the invention of a third 
(new) category of „illegal combatant”, which has neither the protection of a combatant nor 
that of a civilian, is highly problematic. Yet, the conflicts of the 21st century are 
characterized by civilians who participate directly in armed conflict. Therefore, the 
Internatioal Committee of the RedCross (ICRC) has developed criteria that must be 
fulfilled before civilians lose the benefits of their protective „civilian” status as a 
consequence of direct participation in the conflict. The three ICRC criteria for direct 
participation in hostilities are as follows: a likely „threshold of harm”, which would be 
„caused directly” by the act in question with a „belligerent nexus”.   
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A similarly problematic concept for extending the powers of the laws on armed 
conflict is the concept of „targeted killing” if it is used in a non-international conflict that is 
not clearly defined in terms of scope and time. In this context, „targeted killing” describes 
some states’ practice of killing pre-selected individuals who neither pose an immediate 
direct threat to other individuals nor are executed as enforcement of a death penalty on the 
basis of a criminal proceeding. The oftentimes missing link to the battlefield and the lack of 
a trial of the targeted individual raises severe concerns as regards a violation of 
international humanitarian law and international human rights. This concern is fueled 
particularly by recent operations of “target killings” which were not performed against 
regular „combatants” on the battlefield or which concerned targeted individuals who were 
linked to irregular armed groups within armed conflicts. Without the concept of “unlawful 
combatant” these persons are categorized as „civilians” under international humanitarian 
law and might only be attacked „for such time as they take a direct part in hostilities” (Art. 
51 (3) AP I).  

In an armed conflict, legal limits concern even the guiding principle for war powers, 
namely that of military necessity. This principle, on the one side, permits the killing of 
persons, the demolition of houses, and the occupation of territory. On the other side, it also 
limits military actions only to those actions that are „necessary” for the realization of 
military aims. Therefore, the dogma of “military necessity” simultaneously both legitimates 
and limits military actions. Additionally, the laws of armed conflict are guided by the 
principle of proportionality and humanity in order to keep the conflict as „humane” as 
possible and to avoid unnecessary harm. Further protective rules also originate from the 
general principles of international human rights law, which are applicable as lex generalis 
in addition to the lex specialis of the laws on armed conflicts. This illustrates that the 
concept of legal limits and guarantees for crime control outside criminal law works even 
within the laws of war, however that their scope and content are influenced by the special 
regime. 

 
 

b)  Emergency Security Laws 
 

Special prerequisites of specific legal regimes can also be important for emergency 
laws that allow intensive state intervention in emergency situations. France’s currently 
applicable emergency law (whose prolongation and codification is under discussion) 
permits the proclamation by the Council of Ministers of a state of emergency for 12 days; 
subsequent prolongation is possible only by parliamentary law. The present emergency law 
in France allows warrantless searches and seizures, access to systems of information 
technology, establishment of security zones with limited accessibility, dissolution of 
groups, house arrest and residence requirements, bans on assemblies and the closing of 
meeting places, seizure of weapons, as well as drafting to military or civil service. This area 
of law shows again that the threats to civil liberties posed by crime control arise not only in 
the context of penal law but also – and even moreso – within the framework of other 
systems of crime control. As a consequence, the efforts made in criminal law since the 
Enlightenment to protect civil liberties must also be undertaken in these alternative crime 
control regimes. 
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IV.  Summary, Evaluation and Future Research 
 

A. The Emergence of Security Law 

The global risk society is characterized by new and complex crimes, an increasing 
fear of crime, a dogma of risk prevention, and a shift in criminal policy from traditional 
criminal law to preventive security law. The emerging new architecture of security law 
combines new forms of preventive criminal law with other preventive legal regimes into a 
new risk-oriented security law. 

Since definitions are always functional and serve specific objectives, a research 
approach to crime control can define this new ‘security law” as the norms dealing with the 
prevention of risks caused by human activities. Applying a more focused approach in 
criminal law and criminology, these activities can also be specified as acts that are or 
should be covered by criminal law. Such a narrower focus concentrates on more serious 
acts and respective control methods. This restriction increases the chances of finding more 
commonalities and achieving better results for controlling crime in view of a tailored future 
criminal policy. In addition, the term „security law” should be limited in its definition to 
law aimed at eliminating risks, dangers, and detriment (and not only punishing culpable 
perpetrators, as is the case in criminal law). 

Defining security law in this way unites various legal regimes, especially preventive 
criminal law, administrative criminal law, police law, intelligence law, the laws of war, and 
civil law. One could also add elements of the laws relating to migrants and foreigners, or 
telecommunication law. With respect to the goal of providing security,  criminal law is 
losing its monopoly in the field of crime control. For the purpose of security, criminal law 
is also being reshaped from a repressive to a preventive tool. This leads to the significant 
changes in criminal law described above, in both the fields of substantive law and 
procedural law. 

 

 
B. The Advantages for Security 

 

The shift from repressive criminal law to prevention and the combined use of various 
legal regimes unquestionably contribute to a more effiicient crime control. This is primarily 
accomplished by a simple additive effect, since, in principle, these different regimes act 
independently from each other. Yet, the combined use of the various regimes also leads to 
additional synergies, especially if information gathered within the legal regimes is 
exchanged or joint actions are executed. In specific cases, the regime combination may also 
lead to undesirable results and tension (e.g., when the risk-based power of police law is 
combined with a preparatory offense in criminal law). However, such effects can be 
minimized by adequately crafting legal provisions.  

All in all, and from a security perspective, the bundling of these various legal regimes 
can certainly improve security. In the present-day risk society, there is no alternative to 
embracing this new preventive approach and to the bundling and intergration of various 
legal regimes for controlling complex crime. 

 

 
C. The Detriments to Civil Liberties 

 

The negative effect of this new orientation concerns civil liberties. Based on the 
above analysis, three separate grounds can be identified that are responsible for this 
curtailing effect:  



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 26

The first reason is that the new threats and fear of crime are leading to a climate 
which gives priority to the objective of security, whereas civil liberties and especially 
privacy protection become secondary interests. This development is responsible, for 
example, for shaping a legal landscape in which criminalization is increasingly extended to 
the preparatory phase or in which new investigation tools (such as online searches of 
computers) are implemented and accepted. 

The second reason for the loss of civil liberties is the fact that „prevention”, „risk 
reduction”, and „security” are, in principle, borderless concepts. Whereas the traditional 
criminal law concept of a previously committed culpable wrong deals with a concrete and 
fixed fact in the past, prevention depends on an open and future-oriented prognosis. In 
todays complex society, there are always risks (some of them are expected in daily life) and 
absolute security is not possible. In an atmosphere of serious new risks (e.g., terrorism) and 
voter-oriented policies based on „governing by fear of crime” there is always more that can 
be done for security and an incentive to do so. 

The third reason for the loss of civil liberties is the most interesting one and came to 
light in the course of the above analysis: The analysis showed that there are immense 
discrepancies between the various disciplines of security law with regard to legal 
guarantees, despite the fact that the constitutional starting points, for instance, are quite 
similar. This is due to the fact that the aims and tasks of the various regimes used for crime 
control are very different. Throughout the course of this analysis, the respective 
consequences became especially clear for the laws of war: Whereas most criminal justice 
systems have abolished the death penalty, the laws of war still permit the killing of persons 
without any preceding judicial control mechanisms whatsoever. The reasoning for this 
significant difference results from the different tasks of the various legal regimes. However, 
such differences also illustrate that major changes in legal safeguards can easily be 
condoned by bringing a certain case from one legal regime under the roof of another. This 
is the case, for example, when the competence of intelligence agencies is extended to 
certain crimes or when the prosecution of a terrorist or criminal organization is considered 
to be fighting war by assuming an armed conflict. Such shifts of entire concepts are the 
most serious threats to civil liberties discovered in the above analysis.  

 
 

D. Future Research 
 
This result has an important influence on the continuation of future research on the 

new security law: We can solve the questions relating to the limits of security law only if 
we take an indepth look at the aims and tasks of the various regimes contributing to the 
emerging security law. With respect to future criminal policy, we must especially analyse 
and reconsider the basic elements of the present security architecture.  

Thus, the present threats of complex crime might lead to fundamental changes in the 
present system of police law, intelligence law, the laws on war, and others The need for 
such a holistic approach justifies the overall analysis and the above definition of a security 
law. Comparative law research also indicates that there are alternatives to our present 
solutions. For this reason, research in security law and its architecture is just beginning.  
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Темата за правото и интернет има два основни аспекта. Първият и по-очевиден 
аспект – интернет като предмет на правна уредба, обхваща  както международната 
уредба на интернет, вкл. органи, правомощия, функции, така и национална уредба за 
достъп до мрежата вкл. ограничения, имена на домейни и пр. Тази материя не се рад-
ва на голямо внимание в демократичните общества, не се развива интензивно като 
теория и национално законодателство поради широкото убеждение, че организация-
та, достъпът и ползването на интернет следва да останат възможно най-свободни и 
неограничени от международни и национални регулации. Това общо твърдение има 
изключения като например темите: вредно съдържание в интернет; език на омразата; 
родителски контрол; анонимно участие; културно и езиково многообразие в интернет 
и други подобни, близки до правото теми. Обединяващото между тях от юридическа 
гледна точка е, че в изброените материи не винаги изпълнението на поставените цели 
се постига чрез правни средства, а когато биват привлечени такива средства, непре-
менно се стига до следващата проблематика. 

Вторият аспект на темата не е популярен както в широката общественост, така и 
в юридическите среди. Накратко неговото съдържание е: традиционното съществува-
не и действие на правото се допълва с негово съществуване и действие във виртуал-
ната среда. Проявите на този феномен са разнообразни. Идеалните правни явления 
получават ново над-индивидуално идеално битие. Правни механизми преминават от 
традиционната в новата среда. Преходът е съпроводен с много новости в общотеоре-
тичен и отрасловоправен, но отново общотеоретичен аспект. На пръв поглед мате-
рията има инструментален характер спрямо основополагащите правни принципи. По-
дробно разгледани, новостите показват въздействия върху основни правни категории 
като онтология и методология на правото; нормотворчество и правна реализация; 
наука, методи и тяхно приложение; правно знание, правно познание и юридическо 
образование. Без развитие на тази проблематика целите и задачите на правото като 
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основен социален регулатор са непостижими в съвременното общество. Именно този 
втори аспект е засегнат в настоящето изложение. Поради редица особености както на 
правото, така и на виртуалното интернет пространство – идеални явления, висока сте-
пен на абстрактност и общност, многостранни проявления, неограничен кръг адресати 
и пр., като встъпление тук проблематиката се онагледява с примери от практиката. 

 

Примери 
Нови обекти на правна уредба. Търговско дружество с голяма верига на битова 

техника възнамерява да използва интернет, за да съпостави потенциала си с нововъз-
никващи сайтове за електронна търговия. Първата стъпка в това намерение е допъл-
ване на неговия сайт с възможности за онлайн поръчка на своите стоки. В процеса на 
изграждане на новите функции се установява, че този вид дейност трябва да отговаря 
на определени правни изисквания. Те се отнасят както за отделни действия по сключ-
ване на конкретен договор, така и изцяло за дейността на веригата като електронен 
търговец. Тъй като проблемите са многобройни и недостатъчно ясни на технологич-
ния екип, търговското дружество решава да се обърне към адвокатска кантора, която 
е обявила в сайта си, че извършва одит на информационни технологии специално в 
сферата на електронната търговия. Адвокатите изготвят набор от правни изисквания 
и се ангажират със защита на търговеца при евентуални претенции на онлайн клиен-
ти. Технологичният екип съобразява проекта на сайта с тези изисквания, а търговецът 
е уверен в успеха на своята инициатива. 

Сключване на договори онлайн. Няколко адвокатски кантори сключват споразу-
мение да използват в отношенията си информационната услуга ED (EchoSign, DocuSign). 
След няколко месеца установяват, че са ускорили и облекчили работата си. Констати-
рат също, че новата технология елиминира редица класически спорове като опреде-
ляне на моментите на получаване и изпращане на волеизявленията, тяхното удосто-
веряване и пр. При евентуално възникване на такива спорове, разполагат с дълго-
трайно запазени електронни документи, които по силата на европейски регламент и 
споразумението помежду им имат силата на класически документи в техните отно-
шенията. В процеса на практическата работа юристите постепенно констатират, че 
прилагат нови правила за обмен и удостоверяване на волеизявления, за дълготрайно 
запазване на електронни документи като условие за тяхната правна валидност. Някои 
от тях, участници в проекти на държавни органи, се питат дали тези правила биха на-
мерили приложение в проектите за електронно правителство, правосъдие, здраве-
опазване и пр. 

Защита на личните данни. Студентът А създал свой профил в социална мрежа 
и започнал активна комуникация там. Две години след това, воден от лични мотиви, 
премахнал този профил, очаквайки всички негови постове, връзки и друга информа-
ция да бъдат заличени. След още две години отново създал профил със същото име в 
същата мрежа. Няколко дни след това видял в новия си профил възстановени всички 
данни, принадлежащи към старата регистрация. Това обстоятелство се отразило нега-
тивно на личния му живот. 

Нови елементи в специално-юридическите механизми. Държавният орган Х ре-
шава да осигури по-качествено и бързо обслужване на граждани и търговски субекти. 
Първата стъпка в това намерение е да преобразува хартиените си регистри в елек-
тронни, да приема документи в електронна форма, да изпълнява електронни регис-
търни производства като извършва вписвания в регистъра и да издава удостоверения 
както в електронна форма, така и като хартиен документ, изпращан по стандартната 
поща. В процеса на технологична реализация възникват редица нерешени правни въ-
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проси. Екипът юристи решава да използва по аналогия вече съществуваща норматив-
на уредба на сходни явления в други държавни органи. Установява се, че част от 
проблемите в органа Х са получили нормативна уредба. Други проблеми, макар и ре-
шени в сходен контекст, имат особености в неговата организация, а трети проблеми 
изобщо не са били досега предмет на уредба в законодателството. Напреднали в ра-
ботата си, юристите решават да създадат проект за нормативна уредба с общност, до-
статъчна да урежда както материята на техните регистри и услуги, така и сходни яв-
ления и отношения в цялата държавна администрация. Тъй като проектът влиза в 
предмета на действащия Закон за електронното управление, решават да предложат 
неговото изменение.  

Цялостни идеални образувания. Като разглеждат примери от лекционния курс, 
студенти се убеждават, че в поредната нова Стратегия за електронно управление има 
раздели, озаглавени „Технологичен модел“ и „Информационен модел“, но липсва 
представа за юридическите качества на нововъзникващите явления. Решават да пред-
ложат допълнение на Стратегията с раздел „Юридически модел“. Следвайки курса 
лекции, практическите задачи към него и прилежащата литература, те постепенно 
конкретизират предложението си. Амбицирани от напредъка, студентите подготвят 
обобщения, приложими не само в електронното управление, но и в електронното пра-
восъдие, здравеопазване, търговия и пр. В дългосрочна перспектива те възприемат и 
споделят академичното намерение на преподавателя си за създаване на кодифициращ 
акт с цел пълно и системно уреждане на отношенията в изброените области. Тъкмо 
приключили своя проект, студентите попадат на предложението за изменение на 
Закона за електронното управление, изработен от юристите на държавния орган Х и 
установяват празноти в него. Пред тях възниква въпросът – да останат в академични-
те рамки или да продължат усилията си чрез търсене на форми за съвместна работа. 
Част от студентите, едновременно стажанти в известно недържавно професионално 
образувание със специализация в тази област, запознават патроните си с проекта.  

Изводи. Новостите са навсякъде. Въздействието им обхваща цялостната правна 
система, нейното битие и нейното действие. Обхватът на промените няма аналог в 
правната и обществената история. Оригиналността на въздействието изпъква върху 
твърдението, че правото досега е уреждало отношения предимно, ако не и изключи-
телно, в материалната среда. Всички специално-юридически механизми, понятия, 
теории и пр. са създавани и обяснявани въз основа на примери за правно действие в 
материалната среда. Сега, в информационното общество, се налага правото да кон-
ституира правни образувания и да урежда отношения между тях, развиващи се в сре-
да, наречена виртуална реалност. 

В общотеоретичен аспект преходът въздейства върху основни правни понятия, 
върху общата теория на правото в нейната система и съдържание. В отрасловоправен ас-
пект не може да се открие пример на правен отрасъл, който да остава изолиран от новостите.  

 

Теоретичен модел 
Правото, поставено в условията на нови обществени качества, постепенно пре-

хвърля свои характерни същности във виртуалната среда. За стане това, трябва отно-
во да бъдат създадени механизми, както и да бъдат концептуализирани нови начини 
на действие, качествата на които се определят от спецификата на виртуалната среда. 

Цялостен модел. Качества на виртуалната среда като например системност, 
всеобхватност, рационалност и пр., изискват същите качества от правото, налагат 
създаване и прилагане на цялостен модел на правно действие в тази среда. 
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Съдържание на юридическия модел. Този общ модел се състои от предписва-
ща и концептуална част. Предписващата част се създава чрез правна уредба и включ-
ва конструктивни и регулативни механизми.  

Конструктивните механизми имат за цел чрез реализацията си да създадат ус-
ловия за правно уреждане на отношения, протичащи във виртуалната среда. В техния 
обхват попадат следните действия и резултати: 

Представяне на правни субекти и техните организационни структури. 
Електронни регистри, които запазват данните, възникващи при многократното 

изпълнение на юридическите производства. 
Персонални среди за запазване на юридически актове. 
Представяне и действие на юридически производства. 
Среда за обмен на електронни изявления, препоръчана електронна поща. 
Автентични издания на юридически актове, включително официални електрон-

ни издания на консолидирани нормативни актове. 
Средства за удостоверяване на правни волеизявления и за идентификация на 

правни субекти. 
Виртуални образувания, необходими за правното действие като електронни ад-

реси за кореспонденция на държавни органи и физически лица; удостоверяване на 
време и пр. 

Регулативните механизми са образувани от конкретизирани електронни юриди-
чески производства на държавните органи и модели на правоотношения, създадени и 
приложени от недържавни правни субекти, действащи във виртуалната среда. Осъ-
ществяването на тези юридически производства предполага обща нормативна уредба 
на: идентификация на правните субекти; травнорелевантните факти, необходими за 
действие на производствата; образуване на правни волеизявления; форма на правните 
волеизявления; удостоверяване на правните волеизявления; дълготрайно запазване на 
електронните изявления; обмен на електронни изявления; преобразуване на правни 
волеизявления; оспорване на електронни изявления.  

Концептуалната част е продукт на правната наука, преподаването на право, 
неофициалните тълкувания на правоприложители и пр. В нея намират място концеп-
туални модели на широк кръг правни явления. Всеки компонент на правната система – 
правни норми и нормативни структури, законодателство, правни субекти, правни от-
ношения и правни понятия, получава представяне в концептуалната част на виртуал-
ната правна реалност. Тя съдържа идеални модели на правни същности. Пак поради 
естеството на виртуалната среда, която стои в основата й, идеалните нейни съставни 
части представляват или би трябвало да представляват цялостни модели на части от 
правната система. Тези модели изразяват различни аспекти на системата – статика, 
динамика, битие, функциониране на правото. Съществено е да се отбележи обстоя-
телството, че концептуалната част на виртуалната правна реалност не се ограничава 
само до представяне на правни явления, свързани с виртуалното съществуване и 
действие на правото. Нейна цел и предназначение е да осигури среда за изграждане 
на модели, обхващащи всички системни и рационални качества на правната система, 
независимо дали тези качества се проявяват в материална или във виртуална среда. 

 
Развитие 
Голяма част от горните теми са нови за юридическата общност. Други теми, 

въпреки че са развивани в условията на правно действие в материалната среда, имат 
обогатено и оригинално съдържание в контекста на виртуалното правно действие. 
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В нормотворчеството се налага създаване на нови нормативни инструменти, 
чрез които да се образува нормативна уредба, предназначена за действие във вирту-
алната среда. 

Оригиналните качества на новото правно действие се отразяват върху нормо-
творчеството. При нормообразуване с предмет материалната среда, законодателят ус-
пешно прилага правотворчески методи, утвърдени в столетия практика. Измежду те-
зи методи важно място заемат аналогиите и фикциите. Немалка част от нормативната 
уредба се създава по подобие на правни институти, известни от дълбоката правна 
древност. В мерилото на професионална подготвеност и правна култура познаването 
на тези институти заема неоспоримо място.  

Виртуалната среда има оригинални качества. Несъобразяването с тях, механич-
ното прилагане на традиционни институти към новите явления, води до създаване на 
нормативна уредба, непригодна да действа в новата среда. За пример тук може да 
служи уредбата на моментите на изпращане и получаване на електронните изявления 
в ЗЕДЕП, създадена по аналогия и чрез фикциите, прилагани към тази материя в ма-
териалната среда. Широко разпространен е законодателния стил, който използва 
фикционна уредба или прилагане на традиционни правни институти към нови и ори-
гинални явления в идеалната виртуална среда. Увлечен в аналогиите, нормотворецът 
в най-добрите случаи решава проблемите институт по институт, без да се ръководи 
от общ замисъл. 

Законодателят не разполага с ръководен модел за създаване на нормативна 
уредба, предназначена да действа във виртуалната среда, нито с адекватни на новите 
условия нормотворчески методи. Нормативните модели на предходните общества, 
приложени по аналогия, не показват регулативен ефект в новите условия. За сходни 
явления в различни правни отрасли се създава самостоятелна правна уредба като на-
пример правилата за установяване на момента на получаване на електронното съоб-
щение. Макар и оскъдна, действащата нормативна уредба още сега показва очевидна 
необходимост от нормативни обобщения и кодифициращи актове. 

Правната практика трудно въвежда новите правила, дори в техните най-скром-
ни прояви. Оскъдна и противоречива е съдебната практика в материите на електрон-
ните документи и електронните подписи, електронните съобщения и особено относ-
но моментите на тяхното изпращане и получаване. Съществени въпроси като валид-
ност на електронните юридически актове изобщо не са предмет на внимание. 

Организационните условия и методиките за реализация на нормативната уредба 
в по-общите рамки на електронното правителство, правосъдие и пр. също следва да 
еволюират, за да отговорят на съвременните изисквания на правното действие. 

Преобладаващата част от причините за това състояние може да се открият в не-
достатъчната научна концептуална развитост на проблематиката, както и в липсата 
на повсеместно юридическо обучение по разглежданата материя. Заедно с това следва да 
се отбележи, че практическото въвеждане на новостите, дори при осигурена научна и 
образователна среда, предполага съществена промяна на професионални научни цен-
ности и авторитети, което само по себе си е особено проблематична перспектива. 

Правните науки в прединформационните общества не са имали примери на 
правно действие във виртуална среда и съответно на това не са формирали понятия, 
механизми и теории, обясняващи това действие. 

Правните науки са неподготвени спрямо понятийно съдържание; спрямо нови 
конструктивни концептуални функции, налагани от характера на новите условия; 
спрямо техни отрасловоправни конкретизации.  
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По първата линия на научно развитие – ново концептуално качество, общата 
теория на правото не предлага ръководен модел, а моделите на правно действие в 
предходните общества не дават успех при механичен пренос в новата среда. Налага 
се създаване цялостен концептуален модел с понятия и категории, отразяващи ори-
гиналните проявления на правото във виртуалната среда. 

По втората линия на научно развитие – необходимост от конструктивна методо-
логия, налага се създаване на нова методология на правото с рационални предписа-
ния относно проблемите на правното действие във виртуалната среда. 

По третата линия на развитие – отрасловоправни конкретизации, съответните 
правни науки следва да ориентират своите функции към възприемане на общите те-
оретични модели и методи, като едновременно с това предоставят научни обобще-
ния за техни специфични прояви. 

Оригиналните общотеоретични теми, които изискват концептуално развитие, 
„белите петна“ в правната теория, проличават от съдържанието на юридическия мо-
дел на правното действие във виртуалната среда: 

 Понятие за юридически механизми във виртуалната среда; 
 Юридически факти във виртуалната среда; 
 Субективни права и юридически задължения във виртуалната среда; 
 Юридически производства във виртуалната среда; 
 Персонални среди за запазване на лични данни; 
 Автоматични електронни изявления; 
 Довеждане на правото до неговите адресати във виртуалната среда; 
 Низша и висша критика на закона във виртуалната среда; 
 Дълготрайно запазване на юридически актове/документи; 
 Реализация на правото във виртуалната среда. 
 

Общотеоретична проблематика като основа за създаване на нормативна уредба 
с отрасловоправно значение:  

 Образуване на правни изявления;  
 Удостоверяване на правни изявления;  
 Обмен на изявления във виртуалната среда;  
 Електронни юридически актове;   
 Осъвременена уредба на личните данни;  
 Валидност на правните изявления във виртуалната среда. 
 

Юридическото образование в сегашния му вид не е в състояние да приеме и да 
осигури обучение за новите правни явления. Действието на правото във виртуалната 
среда поставя нови образователни задачи, но и едновременно с това създава изклю-
чително благоприятни условия и образователни методи за провеждане на пълноценно 
обучение както в теоретичен аспект, така и като непосредствено практическо прило-
жение на конкретни информационни технологии за извършване на определени прав-
но значими действия като например сключване на договори онлайн, удостоверяване 
на правни изявления във виртуалната среда, анализи за съответствие на правни явле-
ния във виртуалната среда с тяхната нормативна уредба и пр.  

Наложително е създаване на образователен модел, който да отчита новите ка-
чества на правото в информационното общество. Основните качества на този модел 
съм изложил в друга моя работа. 

 

Заключение 
Виртуална правна реалност е общото понятие, което обхваща явления, състоя-

ния и специално-юридически механизми, чрез които правото съществува и действа 
във виртуалната среда.  
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Introduction 
 

I will report about the actual situation and discussion concerning death penalty in 
Japan. 

At first I review statistics on crimes and incarceration, whereby the number of 
reported cases of Japanese Penal Code offenses amounted to 2.5 million in 1997 and 
increased every year, reaching 3.6 million in 2002 and 2003. However, from 2004 on the 
number decreased to 2.5 million in 2008. In this paper I call such rise and fall ”Mt. Fuji-
line” which shows a mountain-shaped curve on a graph.  

Secondly I address death penalty in Japan, showing types of offences punishable by 
death, citing three principle judgments of the Supreme Court and analyzing statistics 
concerning death sentences and executions.  

Thirdly I regard the lay judge system, so-called „SAIBANIN-SAIBAN“, and changes 
before and after its introduction, and explain backgrounds of the drastic up and down on 
death penalties. I can determine new criminal policies under Saibanin-Saiban as the 
background of changing sentences on the one hand and political regime change from the 
LDP to the DP as the background of changing numbers of executions on the other hand.   

Finally I consider whether the „Monsieur Verdoux”- time is over or not. 
 

I. Statistics on Crime and incarceration  

1. A trend of reported crimes in Penal Code（1990〜2011） 

The number of reported cases of Penal Code offenses amounted to 2.5 million in 
1997 and increased every year, reaching 3.6 million in 2002 and 2003. However, from 2004 
on the number decreased to 2.5 million in 2008. Almost throughout the same period, the 
number of cases and persons cleared held comparatively steady between 1.3 and 1.5 million 
and 1 and 1.2 million respectively, but the latter finally fell below one million in 2011.  

He United Nations body selected the mountain as a „cultural” rather than a „natural” 
heritage site. UNESCO said Mount Fuji had „inspired artists and poets and been the object 
of pilgrimage for centuries”. 

The dormant volcano, whose activity has ceased over 300 years since 1707 and which 
is located south-west from Tokyo, is Japan's highest mountain at 3,776m. 

It is featured prominently in historic Japanese art work, including wood blocks prints.1 
 

[Figure] „Mt. Fuji” by ISHIZUKA 
 

 
                                                 
1 „Japan's cone-shaped, snow-topped volcano, Mount Fuji, has been granted World Heritage status, at 
a Unesco meeting in Cambodia.” BBC News Asia 22. June 2013 
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[Graph 1]  Numbers of reported crimes（1990-2011） 

 

[Table 1] Numbers of reported crimes, crimes cleared and persons cleared 

（1990-2011） 

 reported crime crime cleared persons cleared 

1990 2,217,559 1,273,524 899,650 

1991 2,284,401 1,231,062 899,023 

1992 2,355,504 1,249,428 922,953 

1993 2,437,252 1,359,712 958,475 

1994 2,426,694 1,410,106 974,158 

1995 2,435,983 1,406,213 970,179 

1996 2,465,503 1,389,265 979,275 

1997 2,518,074 1,378,119 957,460 

1998 2,690,267 1,429,003 1,006,804 

1999 2,904,051 1,469,709 1,080,107 

2000 3,256,109 1,389,410 1,160,142 

2001 3,581,521 1,388,024 1,195,897 

2002 3,693,928 1,432,548 1,219,564 
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2003 3,646,253 1,504,436 1,269,785 

2004 3,427,606 1,532,459 1,289,416 

2005 3,125,216 1,505,426 1,278,479 

2006 2,877,027 1,466,834 1,241,358 

2007 2,690,883 1,387,405 1,184,336 

2008 2,533,351 1,288,720 1,081,955 

2009 2,399,702 1,241,357 1,051,838 

2010 2,271,309 1,182,809 1,029,117 

2011 2,139,725 1,121,500 986,068 
 

2. Trends of reported crimes, crimes cleared and persons cleared（1990-2011） 
The number of reported crimes for PC has increased almost consistently after 

World War II. The number amounted to about 2.5 million in 1997, increasing every year, 
reaching over 3.6 million in 2002 and 2003. It has, however, suddenly turned to reduce 
since 2004, reaching about 2.5 million in 2008 again. The number of crimes cleared 
waved between 1.3 and 1.5 million and the number of persons cleared between 1 and 1.2 
million in the meanwhile. The ‘Mt. Fuji-line’ cannot be found here. All three numbers 
continued decreasing, reaching 2,139,725 of reported crimes, 1,121,500 of crime cleared 
and 986,068 of persons cleared in 2011[Table 1]. They then returned to the same levels as 
in 1997, 2,518,074 of reported crimes, 1,378,119 of crimes cleared and 957,460 of persons 
cleared.2 

 

[Graph 2]  Numbers of reported crimes, crimes cleared and persons cleared 

（1990-2011） 

 
                                                 
2 The data are cited basically from White paper on crime in Japan 2012 (Ministry of Justice, 2013) 

and The White Paper on Police 2013  (National Police Agency, 2014). 
http://hakusyo1.moj.go.jp/en/nendo_nfm.html (March 11.2016) 
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3. Trend of total average number of inmates in prisons and police detentions 

（1997-2011） 
 

[Table 2] Total average number of inmates in prisons and police detentions 

（1997-2011） 

 prison detention total 

1997 50091 7696 57787 

1998 51986 8388 60374 

1999 53947 9504 63451 

2000 58747 10572 69319 

2001 63415 11554 74969 

2002 67354 12641 79995 

2003 71889 13539 85428 

2004 75289 14149 89438 

2005 77932 13959 91891 

2006 80335 13196 93531 

2007 80684 11901 92585 

2008 78533 11070 89603 

2009 76019 11235 87254 

2010 74232 10274 84506 

2011 71378 9559 80937 

 
[Graph 3] Trends of total average number of inmates 

in prisons and police detentions（1997〜2011） 
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The total number of prisoners had increased gradually by some hundreds per year 
since 1994, then drastically by few thousands every year as of 1997, and ultimately reached 
more than 80,000 in 2006, when the rate of incarceration was more than 100% (115% for 
prisoners and 70% for suspects and defendants). 

More severe sentences and longer imprisonments caused overcrowded prisons in the 
meanwhile, as the parole rate remained relatively stable. The Act to reform PC (Act No. 
156 of 2004) 3in December 8 2004 confirmed harsher punishments to increase the limit of 
determinate sentence from 15 to 20 years for a single case and from 20 to 30 years for 
plural cases, therefore a new standard of sentences was established among judges.  

 

 
4. Number of sentences by district courts: death penalty, life imprisonment, and 

imprisonment over 10 years（1997-2011） 
 

The Government introduced a witness protection system in 1999, two Acts for victims 
in 2000, the Basic Act on Crime Victims in 2004, and Laws to revise a part of the Criminal 
Procedure Codes to protect rights of victims in 2007. As of recently victims’ families can 
participate in criminal procedures and examine witnesses, give statements or demand 
penalties for defendants. These new polices for victims have influence on the standards of 
sentences. 

Most lawyers had foreseen that lay judges would sentence much severer against 
defendants than professional judges. Capital punishments (see [Graph 6-1]) and life and 
long-term imprisonments (see [Graph 6-2] and [Graph 6-3]), however, decreased by 
comparison with before the Act came into force.4 Supreme Court had developed a PC-
system concerning sentence precedents, preparing for a lay judge system. If lay judges 
would look for an appropriate sentence in similar cases, they could find it by using the PC-
system. Lawyers could not present their own opinions but refer to judicial precedents. 
Supreme Court would maintain their control powers skillfully and effectively by using the 
system.5  

Before the lay judge system started in 2009, district judges had sentenced over ten 
death penalties (2000-2007) and more than 70 life imprisonments per year (2001-2007). 
Long term, in more than 10 years, imprisonments had amounted to more than 400 (2004-
2008). In the meantime the Prosecutors Office and Supreme Court obviously shifted the 
criminal justice towards harsher punishments. 

                                                 
3 The Act for partial amendment of PC (Act Nr.156 of 2004) passed for the purpose of severer 
statutory penalties in December 8. 2004 and became in enforce in January.1.2005. The Act raised the 
maximum of imprisonment from 15 to 20 years and the aggregative maximum from 20 to 30 years 
(150%). 
4 Before a lay judges system was introduced, it was an implicit consensus insides layers that sentences 
were used to be decided according professional standards. Prosecutors should demand sever penalty 
than normal standards for defendants, to whom judges should sentence between 70 and 80% of 
demanded penalty. Prosecutors should be satisfied with average sentences and then defense lawyers 
also could not complain on appeal courts. Since these standards, however, were valid only in a closed 
circle of lawyers, they were anxious about lay judges who won’t follow precedents in courts and will 
ignore professional advices. Especially bureaucrats and officials of courts feared that they couldn’t 
control lay judges. 
5 When prosecutors demand death penalty for defendants, they refer to „NAGAYAMA-case” 
(Judgments of Supreme Court on criminal cases, July 8. 1983, vol.37, Nr.6, p.609) and propose a list 
of cases in which courts had accepted capital punishment as evidences. 
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=74 
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In spite of their anxiety and fears there is no evidence that lay judges make severer 
sentences. Death penalties and life imprisonments returned to the previous levels, those 
before the harsher punishment Era.  

 
[Table 4] Numbers of death penalty, life imprisonment and 

imprisonment over 10 years in district courts（1997-2011） 
 

 death penalty life imprisonment 
imprisonment over 

ten years 
total 

1997 3 33 153 189 

1998 7 47 163 217 

1999 8 72 178 258 

2000 14 69 269 352 

2001 10 88 281 379 

2002 18 98 321 437 

2003 13 99 372 484 

2004 14 125 423 562 

2005 13 119 531 663 

2006 13 99 520 632 

2007 14 74 457 545 

2008 5 63 411 479 

2009 9 69 329 407 

2010 4 46 351 401 

2011 10 30 354 394 

 
[Graph 4]  Numbers of death penalty, life imprisonment andimprisonment over 10 years in 

district courts（1997-2011） 
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 [4-(]1.4.1. Trend of death sentences by district 

courts（1997～2011）

 
 

[4-(]1.4.2. Trend of life imprisonment by district courts（1997～2011） 
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[4-(] 1.4.3. Trend of imprisonment over 10 years by district courts 

（1997-2011） 

 

 
II. Death penalty in Japan 

1. Types of offences 
[Twelve Offences in Penal Code of 24.04.1907] 

(1) homicide  
(murder (§ 199), and robbery and rape resulting in death  (§§ 240 und 241)) 

(2) dangerous crimes against public interests  
(arson of inhabited buildings (§108 ))  

(3) crimes Related to Insurrection  
(rebelling against the state (§ 77 Nr.1), treason (§§ 81 und 82))  

(4) dangerous crimes resulting in death 
(§§ 117 I,126 II,127 und 146 (I) und (§§ 240 und 241)  

 

[Seven violations of special law] 
(1) 27.12.1884 Criminal Regulations to Control Explosives (§1)  
(2) 30.12.1889 Duel resulting in death  (§3)  
(3) 18.05.1970 Hijacking resulting in death (§2)  

(4) 19.06.1974 Aviation hazard resulting in death (§3Ⅱ)  

(5) 16.05.1978 Murder of a hostage (§4) 
(6) 18.08.1995 Organized crime resulting in death (§3 I Nr.3) 
(7) 24.06.2009 Piracy resulting in death (§4) 

 

2. Judgments of Supreme Court 

a) The constitutionality of death penalty 
The Japanese Supreme Court held that the death penalty is not a cruel and unusual 

punishment, and therefore does not violate the Japanese Constitution. „Article 13 of the 
Constitution stipulates that every person's right to live should be respected to the extent that 
it does not interfere with public welfare. The Supreme Court stated, „the death penalty had 
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the power to prevent social evil. Considering that the common good should be placed above 
the good of a single person, it judged that the death penalty benefited public welfare. 
Therefore, it concluded that the death penalty could in no way contravene Article 36.”6 

b) The constitutionality of the method of execution 
The Supreme Court judged that the method of execution (hanging) was in accord with 

Article 31.7 

c) The constitutionality of regulations concerning death penalty  
The Supreme Court held that 'Dajokan Fukoku 65 gou (Ordinance by Grand Council 

of State No.6 of 1873)’ which stipulated the method of execution was applied under the 
present constitution. Therefore an execution in accord with this ordinance could in no 
circumstance be contrary to Article 31.8 

d) Death sentences (865 [12.7]) and Executions (675 [9.9])  
 

[Table 4]  Death sentences and Executions (1946-2014) 
                (1) sentence (2) execution  (1)     (2)                   (1)    (2)                       (1)       (2) 

 

1946 17 11 1966 13 4 1986 0 2 2006 20 4 

1947 38 12 1967 13 23 1987 7 2 2007 23 9 

1948 41 33 1968 13 0 1988 12 2 2008 10 15 

1949 77 33 1969 13 18 1989 5 1 2009 18 7 

1950 25 31 1970 13 26 1990 6 0 2010 8 2 

1951 32 24 1971 13 17 1991 5 0 2011 24 0 

1952 40 18 1972 13 7 1992 5 0 2012 10 7 

1953 25 24 1973 13 3 1993 7 7 2013 7 8 

1954 20 30 1974 13 4 1994 3 2 2014* 3 1 

1955 15 32 1975 13 17 1995 3 6 total 517 422 

1956 24 11 1976 13 12 1996 3 6 average 12.7 9.9 

1957 27 39 1977 13 4 1997 4 4    
1958 20 7 1978 13 3 1998 7 6    
1959 14 30 1979 13 1 1999 4 5    
1960 33 39 1980 13 1 2000 6 3    
1961 22 6 1981 13 1 2001 5 2    
1962 14 26 1982 13 1 2002 3 2    
1963 17 12 1983 13 1 2003 2 1    
1964 9 0 1984 13 1 2004 15 2    
1965 7 4 1985 2 3 2005 11 1    

＊ Tanigaki, Minister of Justice, ordered to execute Masanori Kawasaki on June 26.2014. 
 

                                                 
6 12.03.1948, Grand Bench; Keishu Vol. 2, No.3, p.191. 
7 06.04.1955, Grand Bench; Keishu Vol. 9, No.4, p.663. 
8 19.07.1961, Grand Bench; Keishu Vol. 15, No.7, p.1106. 
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3. The Average of Death sentences and Executions every five years (1945-2012) 

[Graph 5] Death sentences (finalized) and Executions (1945-2013) 

 

III. A lay judge system,’SAIBANIN-SAIBAN’ 
 

The lay judge system, which was established by the Act on Criminal Trials Examined 

under Lay Judge System（Act No.63 of 2004, (hereinafter referred to as the „Lay Judge 
Act”), aims to enable the general public to participate in criminal trials, for allowing their 
sound common sense to be reflected in judicial judgments, and deepen the general public's 
understanding of and support for the judicial system, thereby establishing a stronger 
citizen-oriented basis for the criminal justice system over the long-term. 

Cases subject to lay judge trials are of offenses punishable by the death penalty, life 
imprisonment with or without work (Type 1), and cases that need to be dealt with by a 
statutory collegiate court (offenses punishable by the death penalty, or life imprisonment or 
imprisonment for a minimum term of one year or more with or without work (excluding 
robbery, etc.)) and are of offenses resulting in death of the victim through an intentional 
criminal act (Type 2).  

[Type Nr.1] crimes with death penalty or life imprisonment  
[Type Nr.2] deliberate crimes resulting in death 
 
1. Before SAIBANIN-SAIBAN”-system  

Mission of investigation „The Death Penalty in Japan: A Practice Unworthy of a 

Democracy” (Report No. 359, 2003).9 
In the time of raising crimes the ideology of New Liberalism prevailed widely and 

profoundly in Japanese society. „(T)he growing power of the victims’ lobby and press 
coverage of police investigative incompetence scandals, forced policing policy changes. 
Many previously unreported and/or relatively trivial crimes were formally recorded under 
the new police policy. This, in turn, produced a sudden and drastic increase in recorded 

                                                 
9 Tagusari,M., D. Johnson & M.Sato, A Report on the Death Penalty in Japan, March 2013. 
http://www.deathpenaltyproject.org/news/1421/dpp-launches-report-on-the-death-penalty-in-japan/ 
(March 11. 2016) ; International Federation for Human Rights, The Death Penalty in Japan: A Practice 
Unworthy of a Democracy. May 2003. https://www.fidh.org/IMG/pdf/jp359a.pdf (March 11. 2016) 
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crime and decrease in clearance rate. The Japanese press, inaccurately, raised the notion 
that the current ‘moral panic’, or ‘the myth of the collapse of security society’, has in turn 
contributed to the increasingly punitive public view about offenders and sentencing in 
Japan. ”(Hamai & Ellis, 2008) Pratt named it ‘Penal-Populism’.10 The activism for victims’ 
rights, which was supported not only by mass media but also by police agencies and 
attorneys, had a strong hold on the public mind. 

Japanese criminal justice had chosen a bigger one in 1990’s. Schematically speaking, 
an entrance of a system opened from 2.5 million to 3.6 wider (plus 44%), and length of 
incarceration grew up from maxims 20 to 30 years (plus 50%), therefore the total capacity 
of management (plus 116%). If one would make the capacity full, one should invest human 
and material resources in it. Thought the Government usually had to cut down personals 
and expense post babble economy, policemen and budgets for crime control were 
exceptionally increased almost every year.  A fall of ‘Safety Myth’ was a simple and clear 
slogan that symbolized and legitimated the reinforcement of police powers. 

In the term the Government campaigned for struggle against juvenile crimes and 
delinquencies. The campaign was supported by using criminal statistics, especially numbers 
and types of reported crimes. Indeed numbers of cleared cases and arrested suspects were 
relatively stable. The concurrent campaign of victims’ rights accelerated campaigns against 
monsters. Police officers accepted most cases that victims notified. They picked up dark 
figures most of which consisted of petty property crimes officers used to screen out. This 
resulted in the drastic increase of reported crimes, but the number of crimes cleared was 
relatively stable. The unbalance led to the lower rate of clearance, which made citizens fear 
crimes, in spite that the rate of serious crime kept a low level and the number of juvenile 
delinquencies was decreased. 

Criminal justice system started changing into the crime control model. Reported 
crimes by police increased drastically, and then prosecutors took much more indictments to 
court. Professional judges sentenced much harsher than in the 1990’s. Thus it resulted in 
the increasing numbers of imprisonment, life imprisonment and death penalty. The 
outcome in the legislative revel was the act for harsher punishment of 2005. At the 
beginning of the 21th century prisons were overcrowded, used to more than 107%, and the 
criminal justice system suffered from excessive shortages of personal and material resources. 

The Minister of Justice, Seiken Sugiura (31.10.2005: 331 days), decided upon a „Zero 
execution”-policy, while his following four ministers, Jinen Nakase (26.09.2006: 336 
days:10), Kunio Hatoyama (27.08.2007: 342 days:13), Okiharu Yasuoka (02.08.2008: 54 
days: 3) and Eisuke Mori (24.09.2008: 358 days: 9) ordered to hang 35 death raw prisoners 
in total at the end of ruling almost monopolistically cabinets more then 50 years by the 
Liberal Democratic Party. After the change the Democratic Party came to power at the 
election in August 2009. 

In my opinion the increase of crimes and the broken security and safety functioned as 
evidences which justified the reinforcement of police power (increasing police officers and 
decreasing inhabitants per police officer) and setting a new criminal justice shift in motion 
which resulted in the lay judge system (reducing burdens through a new priority system) on 
the rising phase (1998-2003). The agencies such as the National Police Agency and 

                                                 
10 „[T]he criminal justice ‘establishment’ has had increasingly less influence on government policy. 
These twin developments – more public influence at the expense of that of the establishment – are 
now usually referred to as ‘penal populism.” In: Pratt, J.,”Penal populism in New Zealand and its 
future: is penal populism inevitable?”, Japanese Journal of Sociological Criminology, No.33. 2008, 
p.30-45[p.30-31]. 
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Prosecutors Office used their discretion to skip petty crimes out and divert suspects for the 
purpose of reducing excessive burdens and the inappropriate prison population. In 2004 
they suddenly stepped on the next stage to adjust their burdens while keeping their own 
empowered framework of criminal justice system. These changing policies resulted in the 
falling phase (2004-2011). 

 
2. After Introducing SAIBANIN-SAIBAN”-system 
The Democratic Party came to power after the election in August 2009. Though two 

ministers of justice executed 7 prisoners after the regime change, other five ministers 
succeeded to maintain Sugiura’s Zero policy, since the new ruling party held up a promise 
that it considered the introduction of life imprisonment without parole (LWOP). Because 
the Democratic Party chanted a slogan of financial retrenchment, the Government had to 
cut off resources surrounding the criminal justice too.  

The number of reported crimes by police was decreasing, while the new public 
defender system for the suspected was introduced in preparation for a lay judge system. The 
Prosecutors Office originated a new priority system executed by prosecutors, suppressing 
simultaneously demands for the accused not only before lay judges courts but also 
professional judges ones. This resulted in milder sentences, decreasing life imprisonments 
and death penalties on one hand but in harsher punishment against sexual and mental 
disordered offenders on the other hand. In severe cases, especially in death penalty cases, 
trials burden heavily on lay judges’ mentality. The Government had to reduce personal and 
material resources of a whole criminal justice.   

In December 2003 the Government had already released an action plan to revive ‘the 
Safest Country, Japan’11, that aimed to keep the security and safety. It was, however, 
measured not by using quantitative parameters of reported crimes and clearance rate but by 
burdens for a policeman.  Police Offices didn’t need increase numbers and raise rates at any 
more. They wouldn’t pick up unnecessary crimes and intervene in civil disputes. In 2008 
the number of reported crimes returned to the level of 1988, about 2.5 million. 

The Ministry of Justice and the Correctional Bureau tried to reach an appropriate 
number of inmates to resolve problems due to the overpopulation of prisons. The harsher 
standards of sentences might foster the high rate of incarceration and thus overcrowded 
prisons, hence policies of diversion were accepted by the authorities. The targets were drug 
users, old and mentally retarded criminals. The criminal justice system could divert and release 
them for medical and welfare fields. We can name these new policies a „priority system”.12  

In December 2008 the Government proposed „the action plan for a strong society 
against crime 2008” which aimed to reduce crimes further within five years and to remove 
the citizens’ fear of crimes for the purpose of reviving the security and safety. After further 
regimes changes the coalition government of the Liberal Democratic Party and the KOMEI 
released „a fundamental action plan for a strong society against crimes” on May 28 2013. 
The number of reported crimes inclined to increase and the security became better to a 
certain degree. Despite the decrease of reported crimes, 40% of the nation felt, however, 
still unsafe on crime problems.13 The Government reinforces fears of cyber crimes and 

                                                 
11 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html. 
12 However, the total capacity of management maintains about 50% higher than in1990’s. PFI prisons 
are keep rooms for inmates. Occupied only 70%. The „maesabaki” by policemen, prosecutions by 
prosecutors and sentences by judges are all typified of discretional powers. Since prisons stand at the 
end of a criminal justice, they ought to keep their capacities. 
13 the public-opinion poll by Cabinet Ofise in Juli 2012   
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terrorism which threaten the nation and society. In order to revive ‘the securest and safest 
state, Japan’ the Government enforces policies to protect the nation’s inhabitants, bodies 
and properties against risks of crimes and terror and to maintain an environment of security 
and safety which is based on sustainable economic development and corporate activities. In 
contrast, policies against street crimes differ from policies in post babble economy. In order 
to construct a strong society against crimes, the Government acts across ministries and 
cooperates with various civil sectors to prevent ex-prisoners from recidivisms, to let 
members of communities realize crimes and criminals exactly and to include people who 
will live without offenses into their own communities and make their rehabilitation 
sustainable. The conservative Government has changed crime policies from a model of post 
bubble economy to a model of new liberalism, which orientates towards free labor markets 
and strong corporations on one hand and prepares safety nets for weak and poor but law 
abiding people willing to work without any crimes on the other hand. Those who have 
committed crimes are accepted by a society, if they are able and willing to work without 
creating new offenses. 

 
IV. Conclusion: 
This paper assumes that the ‘Mt. Fuji-line,” namely the rise and fall of reported 

crimes, cleared crimes and criminals and population of prisons, reflects the changes of 
crime control policies. There are two concepts of criminal policies, a bigger and smaller 
criminal justice system. In a rising phase the Government orientated towards a bigger one. 
Since this concept, however, needs an extensive amount of personal and material resources, the 
Government wasn’t able to sustain it. The phenomena happened mainly within the 
administrative system, whose disturbances radiated into legitimacy and socio-cultural systems.  

 

Is the „Monsieur Verdoux”-time over? 
 

[Tabel 6] Ministors of Justice and exections (2006-2014) 
 

name assumption days party execution 
NAGASE 2006.09.26 336 LDP 10 

HATOYAMA 2007.08.27 342 LDP 13 

YASUOKA 2008.08.02 54 LDP 3 

MORI 2008.09.24 358 LDP 9 

CHIBA 2009.09.16 367 DP 2 

YANAGIDA 2010.09.17 67 DP 0 

SENGOKU 2010.11.22 54 DP 0 

EDA 2011.01.14 232 DP 0 

HIRAOKA 2011.09.02 134 DP 0 

OGAWA 2012.01.13 144 DP 3 

TAKI 2012.06.04 120 DP 4 

TANAKA 2012.10.01 23 DP 0 

TAKI 2012.10.24 64 DP 0 

TANIGAKI 2012.12.26 603 LDP 9 

* 2014.08.20Each executionsrate(days per execution) is 31.1days in the former FDP era  (2006-2009: 
1090days/35exections), 172.1days in the DP era  (2009-2012: 7/1025) and 67days in the present FDP 
era (2012-2014: 603/9).  
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Университет по библиотекознание и информационни технологии 

 
INFORMATION WARFARE OF ISLAMIC STATE 

 

Assoc. Prof. Tsvetlin Yovchev Yovchev, PhD 
 
 

Abstract: ISIS conducts information hybrid warfare against western civilization. Terror 
attacks are tool in process of psychological violence and social deprivation. Social crisis 
and deep change of political system is the purpose of this war. 
 
Key words: information warfare, hybrid warfare, ISIS, social conflict  
 
 

Поредицата от терористични атаки в Европа организирани от Ислямска държава 
промениха усещанията, възприятията, моделите на поведение и начина на живот като 
цяло на западните обществата. Можем ли да говорим за война в смисъла и съдържа-
нието на това понятие и ако сме в състояние на война какви са целите, характерис-
тиките и особеностите на тази война? Разработката има за цел да хвърли светлина 
върху част от тези проблеми. 

В основата на всяка война стои социален конфликт, породен от антагонистични 
противоречия. Възприемането, че интересите, целите, идеите или моделите на пове-
дение на другата страна са неприемливи и не позволяват достигането на собствените 
цели на общността са в основата на агресивното поведение с използване на крайни 
форми на насилие. Всички други форми на съперничество извън антагонистичните 
отношения водят до различни форми на ескалация и разрешаване на конфликта, кои-
то не включват която и да е от формите на война. Без наличието на антагонистичен 
социален конфликт не съществуват предпоставки за започване на война. За да опре-
делим противопоставянето в рамките на един социален конфликт като война трябва 
да са налице следните характеристики: ясно обособени страни с антагонистични про-
тиворечия; масовост на конфликта; централизирани и организирани форми на агре-
сивно поведение; прилагане на крайни, колективни форми на насилие; стратегия на 
воюване (warfare) за разрешаване на конфликта. 

Социален конфликт 
Социалният конфликт представлява възприемано противоречие в интересите 

или убеждение в страните в това, че стремежите им не могат да бъдат достигнати ед-
новременно[1]. Той възниква в момента, в който една от страните реши, че претен-
циите на другата или другите страни са несъвместими с нейните собствени претен-
ции. Уточнението, че става въпрос за възприемано противоречие е важно от гледна 
точка на това, че възникването и развитието на всеки социален конфликт е резултат 
от перцепциите на личността и социума за случващото се без значение дали това е 
реално или не.  

Конфликтите се различават основно по своята продължителност, начина, по 
който се разрешават, резултатите и последиците от тях[2]. В контекста на войната 
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към тези характеристики трябва да прибавим и размера, с оглед на числото въвлече-
ни хора.  

Когато изследваме социалния конфликт като основа на войните, трябва да отбе-
лежим, че не всеки социален конфликт прераства във война. При робството или друга 
форма на потисничество има ясно обособени страни с антагонистични противоречия, 
конфликта е масов, използват се крайни форми на насилие и има централизирани и 
организирани форми на агресивно поведение, но такова социално взаимодействие не 
може да бъде определено като война. Развитието на конфликта в тази посока зависи 
от избора на стратегия от участниците в него. Социалните психолози определят три 
основни стратегии, които страните предприемат за разрешаване на конфликта: борба – 
налагане на другата страна на собственото решение; отстъпки – намаляване на пре-
тенциите до постигане на компромисно решение; разрешаване на проблема – разра-
ботване на нови алтернативи, които задоволяват претенциите и на двете страни. 

Войната е стратегия на борба и целта на тази борба е придобиване на власт 
над противника, посредством която да бъде наложено собственото решение. Победа-
та в една война не винаги означава постигане на такова състояние, което удовлетво-
рява изначалните претенции на победителя, но победата означава принуждаване на 
противника да действа според желанията на победителя. Именно стратегията на бор-
ба определя един социален конфликт като антагонистичен. Тя неизменно е свързана 
с някава форма на насилие и респективно с агресивно поведение, като при войната 
това се реализира във вида на въоръжен конфликт.   

Въоръженият конфликт е форма на антагонистичен социален конфликт, при 
която страните използват специфични технологии и средства за насилие – оръжия. 
Това отличава войната от други форми на стратегията на борба, като например кон-
куренцията в бизнеса. Често в публичното пространство се въвеждат понятия като 
икономическа или търговска война, които описват изострена форма на бизнес конку-
ренция между различни икономически субекти. В определени случаи този тип отноше-
ния прераства в държавна политика и има масов, организиран и централизиран харак-
тер, но дори и тогава понятието война трябва да се разглежда като форма на алегория. 

Оръжията са уст-
ройства или системи от 
устройства, предназначени 
за унищожение, разруше-
ние или увреждане на жи-
ви организми или арт-
ефакти.  

На основата на гор-
ното можем да приемем, 
че в една война винаги има 
цели, насочени към уни-
щожение, разрушение или 
увреждане.  

В съвременните вой-
ни това може да бъде 
политическата, финансова-
та система или споделяна-
та от обществото цивили-
зационна или идеологичес-

ВОЙНА 

Социален конфликт 

Антагонистичен 
социален конфликт 

Въоръжен конфликт 

Стратегия на борба 

Технологии и сред‐
ства за насилие‐

оръжия 

Центр. и орг. 
форми на агресия 

Масов 

 
Фиг.1. Връзка между понятията социален конфликт и война 
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ка парадигма, но войната винаги е свързана с крайни форми на насилие и разру-
шение. 

Сам по себе си въоръженият конфликт все още не означава война. Според някои 
автори разликата може да се търси в интензивността на конфликта, като определят 
въоръжените конфликти със среден или висок интензитет като война[3]. С развитие-
то на съвременните оръжейни системи в условията на неефективен международен 
контрол върху разпространението им трудно можем да определим интензивността 
като основно различие между двете понятия. Ако съпоставим различни исторически 
примери от близкото минало можем да изведем две основни характеристики, които 
определят един въоръжен конфликт като война: масовост по отношение на участва-
щите хора; централизирани и организирани форми на агресивно поведение. 

Масовостта на конфликта се определя от броя на участниците, които са въвле-
чени в него. Сблъсъка между улични банди, макар да притежава много от характе-
ристиките на войната не може да бъде определен като война именно поради това, че 
не е масов. Различните автори, които изследват явлението война, избягват въвежда-
нето на количествен измерител за това кога един конфликт може да се определи като 
масов. В литературата няма ясно определена граница за числеността на хората участ-
ващи в него, но ако изходим от примерите, които разглеждат изследователите, можем 
да приемем, че един конфликт се превръща в масов когато са въвлечени поне някол-
ко хиляди души. 

Ако разгледаме концепцията за „Глобален джихад”, която е в основата на създа-
ването и функционирането на Ислямска държава можем да открием всички описани 
до тук елементи характерни за една война. Налице е масов социален конфликт, при 
който една от страните е предприела стратегия на борба. Идеологията на Глобалния 
джихад проповядва крайна нетърпимост към различните, дори и спрямо тези, които 
изповядват ислямската религия (например шиити). Това определено характеризира 
конфликта като антагонистичен. Също така има широко използване на технологии и 
средства за насилие спрямо другата страна, което дава основание го определим като 
въоръжен.  

Трябва обаче да отбележим, че тероризъм и война не са еквивалентни понятия. 
При тероризма конфликта не е непременно масов. Също така не винаги е налице и 
друга основна характеристика на войната – централизираните и организирани форми 
на агресивно поведение. В структурата на Ислямска държава има обособени звена  за 
командване и координация; ръководство и управление на чуждестранните бойци 
(foreign fighters); затвори; главно военно командване с подразделения: производство 
на бомби и импровизирани експлозивни устройства, закупуване и съхранение на оръ-
жия, разузнаване и др., което показва, че и тази последна характеристика е налице. 

На основата на горното можем да твърдим, че действията на Ислямска държава 
срещу западния свят могат за бъдат определени като война. Целите на тази война не 
се изчерпват с жертвите и материалните разрушения, причинени от терористичните 
атаки. Те са само средство в една информационна, хибридна война, която цели разру-
шаване на циливизационните модели известни като либерална западна цивилизация.  

Форми на насилие във войните 
Агресивното поведение е неразривно свързано с насилие. Насилието е резултата 

настъпил от агресивното поведение, изразяващ се в причиняване на вреда на инди-
вид, група или общност. Възможно е да има агресивно поведение, което да не постиг-
не преследваните резултати и да не причини вреда, но ако има насилие, то винаги е 
резултат от агресия. 
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Според Световната здравна организация насилието е преднамерено използване 
на физическа сила или власт, действително или във вид на заплаха насочено срещу 
себе си, срещу друго лице, група лица или общност, резултатът от което се явява (или 
има голяма вероятност да настъпи) телесни повреди, смърт, психологическа травма, 
отклонение в развитието или друг вид вреда[4].  

Понятието насилие не съществува извън личността и респективно обществото. 
В зависимост от механизма на въздействие върху личността, насилието може да се 
разграничи в три основни категории: физическо; психическо и психологическо; при-
нудителна депривация. Най-често войната се свързва с физическо насилие, което се 
проявява под формата на причиняване на смърт, нараняване, травма или друго физи-
ологично увреждане. Психическото насилие е свързано с въздействие върху човеш-
кия мозък, целящо да наруши, временно или постоянно, способностите на високоор-
ганизираната материя да отразява обективния свят.  При психологическото насилие 
има въздействие върху процеса на когнитивно обработване на информацията, като 
най-често това се проявява като предизвикване на определен вид негативни емоции 
като страх, мъка или друг вид страдание, който не е пряко свързан с нараняване или 
болка.  

Съществува и друг вид психологическо насилие, който се проявява като целена-
сочено въздействие, целящо разрушаване или затормозяване на когнитивния процес 
или поставянето му под контрол. Резултата от такъв вид психологическо насилие мо-
же да се прояви като отклонение в развитието на индивида или обществото (при ко-
лективните форми на насилие).  

В историята има много примери на целенасоченото налагане и поддържане на 
парадигми в обществото, с цел придобиване на власт. Още от дълбока древност има 
примери на създаване и поддържане на представи за устройството и функциониране-
то на света, посредством които е упражнявана власт върху обществото. Този вид пси-
хологическо насилие в никакъв случай не е по хуманен от физическото насилие и в 
много случаи причинява много по-сериозни вреди в развитието на индивида и об-
ществото. Наред с това  хората са напълно беззащитни към това насилие, както защо-
то не осъзнават, че спрямо тях се прилага насилие, така също и защото не съществу-
ват защитни средства за човешкото съзнание. Този проблем е разработен в детайли 
от проф. Семерджиев в книгата му “Информационни войни” в частта „Беззащитният 
разум”[5]. 

Друга основна форма на насилие е принудителната депривация. Тя се изразя-
ва в целенасочено лишаване на личността или обществото от определени блага. До-
като при другите два вида насилие въздействието е пряко върху индивида, то при де-
привацията въздействието е насочено към взаимодействието му с обкръжаващата 
среда. Лишаването от вещества, необходими за физическо оцеляване, от свобода, от 
вещи и предмети нужни за ежедневието, от богатство, от сгради, оборудване или ин-
формация също е форма на насилие. Принудителната депривация може да се раздели 
на три основни вида – материална, социална и информационна. Първата е свърза-
на с лишаване от всички форми на материални блага и средства за тяхното създаване. 
При принудителната социална депривация личността, групата или общността се ли-
шават от определени възможности за социално взаимодействие като лишаване от 
свобода, от права, както и всички форми на дискриминация. Принудителната инфор-
мационна депривация се изразява в спиране или ограничаване на достъпа изцяло или 
до определен вид информация. Цензурата е именно такава форма на насилие. Култи-
вирането на невежество в обществото по определени теми е в пряка връзка и с раз-
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гледаните по-горе форми на психологическо насилие чрез поставяне под контрол на 
когнитивния процес. 

Различните форми на насилие са взаимно зависими и свързани помежду си. 
Психологическото насилие може да породи физиологични проблеми или да доведе 
до депривация. Обратното също е вярно, като и депривацията и нараняванията или 
уврежданията могат да породят страдание. Такава връзка съществува и между физи-
ческото насилие и депривацията. Наранявания, травми или физиологични уврежда-
ния могат да предизвикат нарушение в социалното поведение, както и лишаването от 
блага може да предизвика физически отклонения. 

При всяка една война има прояви на организирани, колективни форми на наси-
лие. Световната здравна организация разграничава три основни групи насилие: насо-
чено към себе си; междуличностно; колективно[6]. Колективното насилие се упраж-
нява спрямо големи групи от хора, като често, но не непременно се организира и при-
лага също от големи групи от хора. В този контекст единичен акт на политическо 
убийство все още не е война, дори при наличието на всички останали характеристи-
ки. Колективното насилие се проявява като: насилствени конфликти между държави 
или в рамките на дадена държава – войни, тероризъм и др.; държавно насилие – 
геноцид, репресия, нарушение на човешките права и др.; организирани, насилствени 
престъпления – бандитизъм, конфликти между организирани престъпни групировки 
и др. 

При информационните войни формите на насилие се проявяват както във физи-
ческото пространство, така също и в информационното и когнитивното пространство 
(понятията ще бъдат изяснени понататък). Във физическото и информационното 
пространство сблъсъка протича най-вече под формата на електронни войни, кибер-
войни и разузнавателни операции като формата на насилие основно е принудителна 
депривация. В когнитивното пространство под формата основно на психологически 
операции, като се наблюдават всички форми на психологическо насилие, както и 
принудителна депривация по отношение на информацията. 

Терористичните атаки на Ислямска държава по своята същност представляват 
форми на колективно насилие в трите описани по-горе форми – физическо (смърт, 
наранявани и разрушения), психологическо (страх, мъка, страдание) и принудителна 
депривация (основно социална, изразяваща се в ограничаване на възможностите за 
социално взаимодействие). Въпреки това, че фокуса на западните общества е насочен 
към първите две форми, то далеч по опасна за западните демокрации е третата. Тя 
може да доведе до дълбока социална криза в обществата, която да е в основата на 
разрушаване на съществуващите модели.   

Воюване (въоръжена борба) 
Както бе посочено по-горе, за да определим фазата на ескалация на един кон-

фликт като война трябва да има централизирани и организирани форми на агресивно 
поведение. Процесите на вземане на решения както и действията, произтичащи от 
тях са централизирани, организирани, свързани и координирани. Централизираните и 
организирани форми на агресивно поведение в една война най-често се описват от 
понятието воюване (warfare). В литературата могат да се открият много дефиниции 
на това понятие, които най често го описват  като дейностти по борба посредством 
водене на война, включително оръжията и методите, които се използват[7] , военни 
операции между врагове[8] и др. В някои страни от бившия социалистически блок 
все още се използва термина въоръжена борба, който смислово не се различава съ-
ществено от (warfare). Под въоръжена борба се разбира основна форма на борба във 
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войната, която се изразява в организирано използване на въоръжените сили  за пости-
гане на определени политически и военни цели[9]. Можем да разграничим три основ-
ни компонента на воюването: дефиниране на специфични цели за унищожение и раз-
рушение – военни цели; технология на водене на война; изграждане и поддържане на 
военни ресурси. 

Независимо от това дали съответната страна е предприела нападателна или от-
бранителна стратегия, военните цели се дефинират в следните основни направления: 
Унищожаване на военните ресурси на противника или лишаване на противника от 
тях по друг начин; нарушаване на технологията на водене на война на противника; 
разрушаване или затрудняване на когнитивния цикъл при вземане на решение на 
противника; сломяване на волята за водене на война на противника. 

Технологията на водене на война се проявява в три направления: Организация 
на въоръжените сили – предназначение, състав, структура, дейности и др.; Управле-
ние на въоръжените сили – стратегия и тактика; Подготовка за водене на война – ал-
горитъм на изграждане на способности на основата на наличните ресурси. 

Третия основен компонент на воюването е изграждането и поддържането на 
военни ресурси. Военните ресурси според определение на Департамента по отбрана 
на Съединените щати са военните и цивилни служители, съоръженията, оборудване-
то и консумативите под контрола на департамента[10]. Определението е непълно до-
ри и ако изходим от съвременните концепции за водене на военните действия (CI 
модел), тъй като информацията е основен ресурс при водене на бойните действия. В 
контекста на това можем да дефинираме военните ресурси като съвкупност от: хора – 
щатен и нещатен състав на въоръжените сили; сгради, съоръжения, системи и обо-
рудване (в това число и оръжията); консумативи; информация. 

Ако трябва да обобщим, можем да приемем работна дефиниция за воюването 
(warfare) като съвкупност от взаимно свързани процеси, насочени към дефиниране 
на военни цели, прилагане на специфични технологии на водене на война за постига-
не на тези цели и изграждане и поддържане на военни ресурси. На основата на каза-
ното до тук може да бъде въведена и следната работна дефиниция на понятието 
война: масов въоръжен конфликт с ясно обособени страни, при който поне една от 
страните прилага колективно насилие посредством централизирани и организирани 
форми на агресия. 

Ислямска държава води война срещу западната цивилизация. Налице е масов 
конфликт, в който организацията използва оръжие и прилага колективни форми на 
насилие спрямо изповядващите различна религия. Също така насилието спрямо опо-
нентите се реализира посредством централизирани и организирани форми на агресия. 
Военните цели на Ислямска държава могат да бъдат разграничени в две основни 
направления: нарушаване на технологията на водене на бойните действия и сломява-
не на волята за водене на война. Технологията на водене на война се проявява в три 
основни направления: организиране и провеждане на терористични нападения; раз-
пространение на сунитския ислям; радикализиране на ислямските общности (и трите 
могат да бъдат причислени към хибридните форми на войната). Организацията из-
гражда и поддържа собствени военни ресурси – щатни и нещатни бойци, провежда 
обучение, закупува и разработва оръжия, разполага със специализирани сгради, съо-
ръжения и оборудване. 

Информационна война 
Информационната война е елемент от войната, който представлява централизи-

рани и организирани действия, целящи постигане на ефекти в когнитивното прост-
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ранство на противника. Процесите във физическото и когнитивното пространство са 
взаимно свързани и поради тази причина информационните войни имат проявления 
както във физическото пространство, така също и в информационното и когнитив-
ното пространство. На практика информационната война се води в информационното 
пространство, но търсените ефекти от нея са в когнитивното пространство – 
въздействие върху интерпретацията на действителността и решенията в резултат на 
тази интерпретация.  

Поведението на личността е резултат от представите, които са формирани в 
съзнанието, без значение до каква степен вярно отразяват действителността. Според 
социологическа теория известна като „Теорема на Томас”, ако човек определи 
ситуациите като реални, то те са реални по своите последици[11]. С други думи чо-
век предприема действия на основата на това, което вярва че съществува и че се 
случва. Същото важи в пълна сила и по отношение на обществените процеси.  

Разглеждайки войната в този кон-
текст можем да я определим като съв-
купност от процеси във физическото и в 
когнитивното пространство, които са вза-
имно свързани и взаимозависими (фиг.2).  

Решенията за това дали да започне 
или не една война, както и всички послед-
ващи действия в нея са на основата на ин-
терпретация на материалния свят и случва-
щото се в него. Промяната на тази предста-
ва води до промяна в действията, а от там 
и в резултатите от тях. На фиг.2 в понятие-
то артефакти се влага по-общ смисъл, кой-
то обхваща всички резултати от човешките 
действия. Всеки един от тези фактори е 
функция от интерпретацията на действи-

телността. Според Теоремата на Томас няма значение какво е реалното състояние и 
какви са настъпващите промени, а решаващо в случая е какви са формираните пред-
стави за тях.  

Военните цели в контекста на информационните войни са в три основни облас-
ти: унищожаване или лишаване по друг начин от информация и информационни ре-
сурси; разрушаване, затрудняване или поставяне под контрол на когнитивния цикъл 
при вземане на решения; реконструкция на социалната реалност на противника.  

Действията на Ислямска държава са насочени към затрудняване на когнитивния 
цикъл при вземане на решения, както и към реконструиране на социалната реалност. 
Като основни области на въздействие в тези процеси се използват мюсюлманските 
общности в западните държави и миграционния поток от Близкия изток, Азия и 
Африка. Основни инструменти в тази война са мрежа от духовници и мюсюлмански 
храмове под контрола на организацията, както и уеб базирани информационни 
източници и групи в социалните мрежи изповядващи идеологията на Ислямска 
държава. 

Хибридна война 
Понятието хибридна война не е ново и ако се вникне в смисъла и съдържанието 

му е очевидно, че такива способи и методи за воюване са известни от дълбока древ-
ност. Такова разбиране се възприема от редица експерти и изследователи. Професора 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕШЕНИЯ 

АРТЕФАКТИ ДЕЙСТВИЯ 

СЪЗНАНИЕ 

МАТЕРИАЛЕН СВЯТ 

КОГНИТИВНО ПРОСТРАНСТВО 

 
 

Фиг. 2. Връзка между процесите в 
материалния свят и съзнанието 
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от National Defense University Франк Хофман определя хибридната война като из-
ползване на конвенционални и неконвенционални сили, информационна война като 
пропаганда, както и икономически мерки за подкопаване на врага. Той допълва, че 
зад този модерен термин стои относително стара концепция[12]. В статия озаглавена 
„Хибридна война: Стара концепция, нови техники” Алекс Дийп защитава същата 
теза[13]. До такъв извод можем да достигнем и ако изходим от сравнително широко 
споделяните дефиниции за хибридна война. Според определение на Командването на 
обединените сили на САЩ хибридна война е едновременно и адаптивно прилагане 
на приспособена смесица от конвенционални и неконвенционални, терористични и 
криминални средства или дейности в оперативното поле на бойните действия[14]. 
Подобна е възприетата дефиниция и от НАТО, според която хибридната война е 
едновременно и адаптивно прилагане на конвенционални и неконвенционални сред-
ства в преследване на целите[15]. Без да е необходимо задълбочено изследване е оче-
видно, че терористични и криминални средства и действия се използват активно във 
войните, включително и в последната световна война. Според повечето от възприети-
те дефиниции понятието неконвенционална (irregular) война включва военни и нево-
енни асиметрични подходи за ерозиране на противниковата власт.  Трябва да се отбе-
лежи, че такава концепция е развита още в трудовете на Сун Дзъ.  

В изследването се поддържа тезата, която е в основата на изследванията на ре-
дица автори, че съществува сравнително нов начин на воюване, който може условно 
да бъде наречен информационна хибридна война и тази нова технология предопре-
деля развитието на военното дело през следващите години.  

Това е неявна, често невидима война, с прилагане на все повече хибридни тех-
нологии при водене на бойните действия. Хибридността се проявява както при фор-
миране на структурата и състава на въоръжените сили, така също и при използваните 
оръжия и останалите военни ресурси като цяло. Видимата част на конфликта е в ма-
териалния свят, но основното бойно поле е човешкото съзнание. Целите на една така-
ва война са свързани с налагане на условна власт над противника и контрол върху 
парадигмите, които той споделя. Респективно победата се измерва със способността 
за налагане на информационно господство. Власт над представите на противника за 
устройството, функционирането и случващото се в материалния свят. Добро и лошо, 
правилно и неправилно, приемливо и неприемливо, както и задаване на контекста, 
ролите, очакванията и алтернативите. В този нов вид война известните до сега кон-
венционални сили и средства за воюване се използват ограничено, като спомагателно 
средство, което служи за реконструиране на възприеманата реалност и подмяна или 
укрепване на парадигмите на противника. От тук и бойните действия често се проя-
вяват като непряко, индиректно въздействие върху него, в отделни случаи дори без 
видима конфронтация. Въоръжените сили са с променлива форма, структура и със-
тав, като в зависимост от съответната конюнктура и използване на хибридни техно-
логии към тях се включват различни невоенни структури. В съвременните въоръжени 
конфликти се наблюдава напълно смесване и припокриване на политически, иконо-
мически и военни средства. Все по-неясни са границите при дефиниране на понятия-
та въоръжен конфликт, оръжия, въоръжени сили, военни ресурси, война. Психологи-
ческото насилие и принудителната депривация са основните форми на колективно 
насилие, които най-често се появяват като резултат от въздействие върху когнитив-
ната обработка на информацията. В резултат на това последиците от една такава вой-
на могат да бъдат минимални разрушения в материалния свят и поражения в човеш-
кото съзнание.  
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Информационната хибридна война започва с предизвикване на криза във власт-
та на противника с различни, често невоенни средства и завършва с подмяна на поли-
тическия елит. Често атакувания не е наясно, че спрямо него се води война или раз-
бира това твърде късно. Дори и тогава той не насочва или не е в състояние да насочи 
ресурсите си към реалния противник, а реагира срещу  инструментите, които са из-
ползвани срещу него. 

Ислямска държава води именно такъв вид война срещу западната цивилизация. 
Организацията цели предизвикване на криза в западните общества посредством из-
граждане на представа за неспособност на правителствата да се осигурят сигурност, 
както и чрез поддържане на антагонистичен социален конфликт между мюсюлман-
ските общности и изповядващите друга религия. Като следващи стъпки след терори-
стичните атаки можем да очакваме вълна от протести в тези общности. Дълбока кри-
за може да разруши съществуващия наратив в западните цивилизации и да създаде 
възможност за реконструиране на социалната действителност. Съществен елемент в 
една такава стратегия е разпространение на сунитския ислям и радикализиране на 
мюсюлманските общности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются уголовно-правовые вопросы незаконного 
прослушивания, записывания на технические устройства телефонных переговоров, нару-
шения тайны переписки, почтовых и иных сообщений с использованием сети Интернет.  
Статья 23 Конституции РФ гарантирует неприкосновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны, а также тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений. Однако работодателем служебная элек-
тронная почта, голосовые переговоры с использованием корпоративных компьютер-
ных устройств и служебных телефонов нередко просматривается, прослушивается 
и записывается. 
В трудовом договоре может быть пункт, в котором сотрудник организации дает 
согласие на запрет использования корпоративной почты, телефонов не по службе 
для личных целей. Кроме этого сотрудник уведомляется о просмотре, прослушива-
нии и записывании сообщений, переговоров работодателем, письменное согласие на 
что дается работником организации. В статье анализируется аспект, является ли 
согласие сотрудника на просмотр его электронной почты, прослушивание и записы-
вание голосовых сообщений основанием для исключения уголовной ответственности 
по ст. 138 УК РФ. 
Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; 
электронная почта; телефонные переговоры; согласие на причинение вреда; уголов-
ная ответственность. 
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Abstract: Criminal-legal questions of illegal listening recording by technical devices 
of phone conversations of breaking of secret of correspondence, mail and another 
messages with use internet are analysed in the article. 

Inviolability of private life of personal and family secret, secret of correspondence, 
phone conversations, mail, telegraph and another messages are guaranteed by 23 article of 
the Constitution of Russian Federation. However working email, voice conversations with 
use of corporative computer devices and working phones often by the employer are 
browsed, listen and recorded. 

The labor contract could have point in accordance with it the employee agrees on 
prohibition of use corporative mail and phones for personal purposes.  

In addition the employee is notified on browsing, listening and recording messages, 
phone conversations by the employer. The employee agrees on writing form with it. The 
aspect on employee's consent about browsing of email listening and recording of voice 
conversations as ground for excepting of criminal responsibility in accordance with article 
138 of CC RF is researched in the article. 

Key words: inviolability of private life, personal and family secret; email; phone 
conversation; consent on causation of injury; criminal responsibility. 

 
 
Каждому человеку независимо от правового статуса присущи личные права, 

гарантированные Конституцией РФ, к которым относится право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Кон-
ституции РФ). Признавая ценность данных общественных отношений, законодатель 
закрепил в ст. 138 УК РФ уголовную ответственность за нарушение этого права, 
заключающееся в незаконном прослушивании, записывании на технические устрой-
ства телефонных переговоров посторонним лицом, ознакомлении с информацией о 
факте телефонных переговоров между абонентами телефонной сети. 

Работник, выполняя трудовую функцию, обязан исполнять должностные обя-
занности, о содержании которых было достигнуто соглашение с работодателем, 
оформленное трудовым договором. Однако право работника на тайну переписки и 
переговоров вступает в конфликт с интересами работодателя и его правом контроли-
ровать надлежащее исполнение работником своих обязанностей. В связи с этим рабо-
тодатель использует прослушивающие устройства на служебных телефонах, обеспе-
чивает сотрудников корпоративными SIM-картами и осуществляет мониторинг элек-
тронной почты работника. 

Вместе с тем интересы работодателя не могут иметь преимущественного значе-
ния. Из правовой позиции Конституционного Суда РФ следует, что „не допускается 
сбор информации, сопряженный с нарушением права на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность 
частной жизни, на личную и семейную тайну иных лиц”1. При этом реализация дру-
гого конституционного права – права каждого свободно искать, получать информа-
цию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) возможна в порядке, 
установленном законом, что предупреждает злоупотребление правом.  

Вопрос о правомерности установки работодателями систем прослушивания те-
лефонов в организации и процедура такой установки трудовым законодательством 
прямо не регламентируется. Однако в силу ст. 21 Трудового кодекса РФ работник 
                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 3-П // СЗ РФ. 2011. № 15. 
Ст. 2191. 
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имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда. Исходя из это-
го, работодатель не имеет права на тайное установление систем прослушивания слу-
жебных телефонов и обязан уведомить работников об установке и использовании та-
ких систем в организации в письменной форме. Письменное уведомление работников 
и согласие последних могут быть получены путем составления дополнительного 
соглашения к трудовому договору (или посредством локального нормативного акта).  

Существует мнение, что наличие в трудовом договоре условия о прослушива-
нии служебного телефона работодателем исключает уголовную ответственность за 
нарушение тайны переговоров. С такой позицией согласен В.А. Новиков, отмечая, 
что оборудованная на рабочих местах телефонная связь предназначена для ведения 
служебных переговоров, и если работодатель предупредил работников „о возможном 
прослушивании служебных телефонов, то есть, осуществлял контроль гласно”, то 
признаков состава преступления нет2.  

Судебная практика свидетельствует о том, что содержащиеся в договоре (при 
этом не обязательно трудовом) условия о записи и прослушивании телефонных звон-
ков являются основанием для признания отсутствия нарушения права на тайну пере-
говоров и, таким образом, нет нарушения права на личную жизнь. Например, в деле о 
признании недействительными отдельных положений договора оказания услуг связи 
суд пришел к выводу, что п. 2.8 договора, согласно которому абонент выражает 
согласие на запись телефонных переговоров с представителями оператора (сотрудни-
ками call-центра) по вопросам технической и иной поддержки, не противоречит 
нормам законодательства. Как пояснил суд, запись телефонных переговоров между 
оператором и клиентом происходит по вопросам оказания услуг, консультаций, раз-
решения проблем клиентов и не относится к личной или семейной тайне3. 

Таким образом, сведения, которые записывались и прослушивались, носили 
технический и профессиональный характер. Однако, в оспариваемом условии дого-
вора круг сведений относительно „иной поддержки”, подлежащий записи и прослу-
шиванию, не конкретизирован. К тому же следует учитывать, что фактический харак-
тер сведений можно установить лишь после записи и прослушивания всех телефон-
ных переговоров. Следовательно, указанное выше условие договора не может слу-
жить достаточным основанием для вывода о том, что сведения частного характера не 
записывались и не прослушивались. Так, например, при обращении в службу под-
держки Интернет-провайдера или к оператору связи требуется указать номер телефо-
на и, в определенных случаях, адрес абонента. Данная информация по общему прави-
лу относится к конфиденциальной, однако, она подлежит записи и прослушиванию.  

Сравнение условий „абонентского” договора с условиями трудового договора 
приводит к выводу, что последние наделяют работодателя неограниченным правом 
записи и прослушивания абсолютно любых переговоров работников и знакомиться с 
информацией о факте телефонных переговоров. Иными словами, происходит ограни-
чение конституционного права на основании трудового договора. 

Необходимо также учитывать, что телефонные переговоры могут осущест-
вляться между работником и лицом, не входящим в организацию. В результате кон-
ституционные права иного лица, не уведомленного о записи разговора, нарушаются. 

                                                 
2 Новиков В.А. Уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений // Законность. 2011. № 5. С. 
28 – 29. 
3 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 26.06.2014 по делу № 33-
23306/2014 // СПС „Консультант Плюс” (дата обращения: 12.03.2016). 
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Соответственно, здесь имеются признаки составов преступлений, предусмотренных 
ст. 137 УК (когда предметом разговора будут сведения о частной жизни лица, состав-
ляющие его личную или семейную тайну) и ст. 138 УК РФ. 

Дополнительно возникает вопрос, является ли это вторжением в личную жизнь 
сотрудника организации? Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) в 
Постановлении по делу „Копланд против Соединенного Королевства” отметил, что 
телефонные звонки из служебных помещений охватываются понятиями „личной 
жизни” и „корреспонденции”4. Следовательно, можно отметить, что имеет место вме-
шательство в личную жизнь сотрудника. Далее, как следует из вышеназванного дела 
„Копланд…”, заявительница не была предупреждена о том, что ее звонки могут 
подвергаться мониторингу. Следовательно, она имела обоснованное право ожидать 
соблюдения тайны переговоров по своему рабочему телефону. Значит, позиция 
ЕСПЧ состоит в том, что при наличии предупреждения работника работодателем 
отсутствует нарушение права каждого на уважение его личной жизни и корреспон-
денции (ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.)5. Неуведомление о записи и прослушивании телефонных переговоров нару-
шает правило „ожидания сохранения частной жизни”, что с позиции ЕСПЧ является 
недопустимым. 

Как представляется, закрепление в условиях трудового договора права работо-
дателя на запись и прослушивание телефонных переговоров и ознакомление с факта-
ми телефонных переговоров в аспекте нормы, предусмотренной ст. 138 УК РФ, явля-
ется формой добровольного согласия лица на вмешательство в его конституционное 
право на тайну телефонных переговоров, то есть, на причинение вреда. Вместе с тем 
такой подход противоречит ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, согласно которой ограниче-
ние права на тайну телефонных переговоров „допускается только на основании су-
дебного решения”, но не на основании договора, что нарушает буквальное толко-
вание Конституции РФ, и не может быть обосновано принципом свободы договора. 
К тому же, этот подход не соответствует УК РФ, поскольку отсутствие в данном 
случае уголовной ответственности не соответствует главе 8 УК РФ „Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния”. В числе последних добровольное согласие по-
терпевшего на причинение вреда, ограничение прав и свобод не названо. Однако, как 
видно из приведенных примеров, судебная практика придала согласию именно такое 
правовое значение. 

Следующим способом контроля работодателя за исполнением обязанностей ра-
ботником является мониторинг электронной почты. Передача сообщений посредст-
вом такого способа связи обеспечивается конституционной гарантией тайны пере-
писки (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ), что поддерживает необходимый уровень непри-
косновенности частной жизни. По мнению Б.Н. Кадникова, право на неприкосновен-
ность частной жизни „означает право человека иметь определенные сферы жизни не-
доступными для других субъектов и требовать от государства гарантии и охраны не-

                                                 
4 См.: Case „Copland v. United Kingdom” judgment of 03.04.2007 (app. No. 62617/00). URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996 (дата обращения: 13.03.2016); См. также: § 44 of Case 
„Amann v. Switzerland” judgment of 16.02.2000 (app. No. 27798/95). URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497 (дата обращения: 12.03.2016). 
5 См.: Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // СПС 
Консультант Плюс. Международные правовые акты. 
 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 62

доступности таких сведений, в том числе с помощью уголовно-правовых норм”6. 
Таким образом, гарантия тайны переписки распространяется как на отправителя 
сообщения, так и на его адресата. Ограничение тайны переписки отправителя с необ-
ходимостью влечет нарушение прав адресата, не состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, осуществляющим мониторинг сообщений. Практические работники 
по-разному оценивают правомерность мониторинга электронной почты работника7. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к переписке работников рабо-
тодатель, как правило, создает корпоративную почту. Стоит отметить, что предостав-
ление доступа к сети „Интернет” основывается на принципе минимума прав лица при 
использовании служебных персональных компьютеров. Электронные сообщения, 
приходящие на корпоративную почту, хранятся на корпоративном сервере, находя-
щемся под контролем системного администратора, осуществляющим их осмотр. Как 
отмечает Ю.А. Лукаш, для проверки корпоративной почты работника следует офор-
мить приказ о том, что системный администратор должен просматривать всю инфор-
мацию, поступающую на сервер, и закрепив эту обязанность в должностной инструк-
ции системного администратора8.  

Важно учитывать, что в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ отсутствуют исключения 
относительно характера передаваемых средствами связи сообщений. Кроме того, ис-
пользование технических средств работодателя не означает возникновение права ра-
ботодателя на мониторинг сообщений и нарушение конфиденциальности личных 
сообщений. Однако практика мониторинга личных сообщений сотрудника является 
достаточно распространенной. Более того, полученные в ходе проверки электронной 
почты сведения могут являться основанием для дисциплинарного взыскания. Так,  
23 сентября 2013 г. генеральному директору ООО „Региональная страховая компа-
ния” поступила служебная записка директора Департамента информационных техно-
логий, из которой следует, что в ходе проведения 20 сентября 2013 г. контрольной 
проверки использования корпоративной почтовой системы был установлен факт 
отправки 20 сентября 2013 г. пользователем корпоративной почтовой системы С.Г. 
пакета документов на внешние адреса электронной почты, не принадлежащие ООО 
„Региональная страховая компания”. По результатам проведенного служебного рас-
следования был установлен факт разглашения истцом коммерческой или иной тайны 
путем отправления 20 сентября 2013 г. на внешние электронные адреса (личный 
электронный ящик истца и личный электронный ящик его супруги) файлов, содержа-
щих информацию о страховых продуктах ответчика9. Как итог, С.Г. был уволен, а 
вопрос о недопустимости мониторинга корпоративной почты в суде не рассматри-
вался. При этом, как можно заметить, адресатом сообщений было третье лицо, являв-
шееся супругой отправителя, а значит, ее право на тайну переписки также было нару-
шено. 

Право работодателя просматривать электронную почту работника стало пред-
метом рассмотрения ЕСПЧ. Так, в Постановлении по делу „Барбулеску против 
                                                 
6 Кадников Б.Н. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни: науч.-практ. 
пособ. / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2011. С. 41. 
7 См.: Вправе ли работодатель проверять электронную почту главного бухгалтера? // Россий-
ский налоговый курьер. 2012. № 24. С. 54 – 55. 
8 См.: Лукаш Ю.А. Внутрифирменные конфликты или трудовая конфликтология в бизнесе: 
учеб. пособ. М.: Юрлитинформ, 2014 // СПС Консультант Плюс. Комментарии законо-
дательства. 
9 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 28.01.2014 по делу № 33-
5570/14 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.03.2016). 
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Румынии”10 была дана оценка допустимости увольнения по причине использования 
заявителем сервиса Yahoo Messengers на компьютере компании в рабочее время в 
личных целях. Национальные суды установили, что заявитель совершил дисципли-
нарное нарушение, поскольку такие действия были запрещены правилами внутрен-
него трудового распорядка организации. Европейский суд по правам человека сделал 
вывод, что работодатель действовал в рамках своих дисциплинарных полномочий, 
поскольку, как установили национальные суды, он получил доступ к учетной записи 
Yahoo Messenger, основываясь на предположении о том, что содержащаяся в сообще-
ниях информация была связана с профессиональной деятельностью, поэтому доступ 
к ней был законным (п. 57 Постановления). При этом ЕСПЧ не счел нарушением пра-
ва на уважение личной жизни и корреспонденции изучение стенограммы сообщений 
национальными судами, поскольку содержанию сообщений не придавалось большо-
го значения: суды опирались на стенограмму лишь в той степени, в какой она дока-
зывала факт дисциплинарного нарушения, а именно, использование компьютера ком-
пании в личных целях в рабочее время, при этом упоминания конкретных обстоя-
тельств, которые содержались в сообщениях, отсутствуют, а идентификация лиц, с 
которыми общался заявитель, не произведена (п. 58 Постановления). 

Таким образом, ЕСПЧ считает допустимым просмотр электронной почты 
работника в случае, если, во-первых, был нормативно закреплен запрет на использо-
вание работником компьютера организации и почтовых сервисов в личных целях; во-
вторых, при этом работодатель имел предположение, что работник соблюдает дан-
ный запрет; и в-третьих, полученные в ходе мониторинга сведения, за исключением 
удостоверения факта нарушения работником данного запрета, не имеют для работо-
дателя никакого значения и не используются им. Кроме того, в частично несовпадаю-
щем мнении по данному делу судья П. де Альбукерке указал, что использование 
Интернета на рабочем месте должно гарантироваться прозрачной внутренней норма-
тивной базой, непротиворечивой политикой ее реализации и соразмерным действия-
ми работодателя11.  

Таким образом, возможность мониторинга электронной почты так же, как и в 
случае записи телефонных переговоров, обусловлена соглашением работника с рабо-
тодателем. В частности, работник дает согласие, что не будет использовать на ком-
пьютерах работодателя электронную почту в личных целях. Практика исходит из 
того, что это является основанием права работодателя на контроль электронной поч-
ты работника. Однако это является формой добровольного согласия лица на вмеша-
тельство в его конституционное право на тайну переписки, то есть на причинение 
вреда законным правам и интересам лица. Подобное положение не может быть 
оправдано с позиции УК РФ, поскольку мониторинг электронной почты без судебно-
го решения и без достаточных законных оснований наличествует о признаках соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. 138 УК РФ, и при соответствующих 
обстоятельствах и ст. 137 УК РФ. 

 
 

                                                 
10 Bărbulescu v. Romania (app. No. 61496/08). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159906 
(дата обращения: 12.03.2016). 
11 См.: Там же. 
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Бурное развитие в последнее время в мире коммуникационных систем с исполь-
зованием для распространения информации компьютерной техники привело к 
появлению новых общественных отношений, нуждающихся в уголовно-правовой за-
щите. Законодатель России в главе 28 УК РФ криминализировал наиболее опасные 
виды посягательств на эти отношения. К ним относятся: а) неправомерный доступ к 
компьютерной информации (ст. 272 УК); б) создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК); в) нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 247 УК). 

Отсюда видно, что далеко не все деяния, именуемые в литературе кибер-
преступлениями (преступлениями в киберпространстве), интернет-преступлениями, 
компьютерными преступлениями (например, компьютерное мошенничество) охваты-
ваются понятием „преступления в сфере компьютерной информации”. Таковыми 
признаются лишь предусмотренные уголовным законом и совершаемые виновно  об-
щественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения в сфере обес-
печения безопасности компьютерной информации. 

Рассматриваемые преступления в соответствии с Конвенцией о преступности в 
сфере компьютерной информации (Будапешт, 23 ноября 2001 г.) относятся к кате-
гории „преступлений против конфиденциальности, целостности и доступности 
компьютерных данных”. 

Видовым объектом этих преступлений выступают отношения, связанные с 
обеспечением конфиденциальности, целостности и доступности компьютерной ин-
формации, а также сохранности и неприкосновенности средств ее хранения, обработ-
ки и передачи. 

Предметом преступления служат компьютерная информация; средства хране-
ния, обработки или передачи компьютерной информации; информационно-телекомму-
никационные сети; оконечное оборудование. 

Что касается самих средств хранения, обработки и передачи компьютерной 
информации, то ими являются ее материальные носители: дискеты, жесткие диски, 
оптические диски, USB – флешнакопители, карты памяти и др. Инструментом обра-
ботки служит компьютер, т.е. электронное устройство, предназначенное для автома-
тической обработки информации путем выполнения заданий, определенных последо-
вательностью операций. Имеется в виду не только персональный компьютер с обыч-
ным набором аппаратных  средств (материнская плата, блок питания, жесткий диск, 
устройства ввода и вывода информации и т.д.), но и любой прибор, обрабатывающий 
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цифровую информацию (мобильный телефон, цифровой фотоаппарат, контрольно-
кассовая машина и др.), а также аналоговый аппарат (например, автопилот). 1      

В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ 
„Об информации, информационных технологиях и о защите информации”2 информа-
ционно-телекоммуникационная сеть есть технологическая система, предназначенная 
для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с ис-
пользованием средств вычислительной техники. Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126 – ФЗ „О связи”, оконечное (пользовательское) оборудование – 
это технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по ли-
ниям связи3, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании 
абонентов или предназначенные для таких целей.  

С объективной стороны преступления в сфере компьютерной информации 
могу выражаться в форме как действий (ст.ст. 272, 273 УК), так и  бездействия (ст. 
274 УК). Все составы (кроме деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК) – матери-
альные. Последствиями в основных составах компьютерных преступлений высту-
пают уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной инфор-
мации, крупный ущерб. 

Уничтожение компьютерной информации означает приведение ее полностью в 
непригодное для использования по своему функциональному назначению состояние 
(например, стирание ее с жесткого диска). 

Блокирование информации предполагает создание препятствий к свободному 
доступу к информации при сохранении самой информации. Модификацией информа-
ции признается внесение любых изменений в исходную информацию без согласия на 
то ее собственника или владельца. Копирование информации есть ее тиражирование 
(дублирование), т.е. воспроизводство информации в любой материальной форме. 
Крупным ущербом в статьях о преступлениях в сфере компьютерной информации 
считается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.  

С субъективной стороны лишь создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК) предполагает только умышлен-
ную форму вины. Остальные компьютерные преступления могут совершаться как с 
умыслом, так и по неосторожности.  

Субъектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 272, 273 УК,  является любое 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект преступления, 
предусмотренного ст. 274 УК, – специальный. Им может быть только лицо, на кото-
рое возложена обязанность соблюдать правила эксплуатации средств хранения, обра-
ботки, передачи компьютерной информации, информационно-телекоммуникацион-
ных сетей или оконечного оборудования.  

Квалифицированными и особо квалифицированными видами компьютерных 
преступлений выступают те же деяния, совершенные из корыстной заинтересован-
ности, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, лицом с 
использованием своего служебного положения, с причинением тяжких последствий 
или созданием угрозы их наступления. 

С момента введения в УК РФ 1996 г. самостоятельной главы 28 „Преступления 
в сфере компьютерной информации” и до самого последнего времени одной из 

                                                 
1 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров/ под ред. А.И. Чучаева. – М.: 
Проспект, 2012. С. 349.  
2 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 34-48. 
3 СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 28-95. 
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достаточно серьезных оставалась проблема использования в ней устаревшей терми‐
нологии. Лишь с принятием Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. из диспо‐
зиций всех норм, входящих в данную главу, и их названий исключен термин „элек‐
тронно-вычислительная машина (ЭВМ)”. Тем самым сфера возможного применения 
соответствующих норм заметно расширилась. Существенно изменилась и редакция 
упомянутых норм. Так, в ст. 272 УК появилось примечание, согласно которому ком‐
пьютерная информация стала трактоваться как сведения (сообщения, данные), пред‐
ставленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, об‐
работки и передачи. 

Отсюда возникла проблема, суть которой сводится к следующему. Любые 
сигналы, как правило, теснейшим образом связаны с носителями информации и 
средствами их хранения. В зависимости от носителя информации сигналы могут 
быть электрическими, электромагнитными, оптическими и т.д. В уголовном же за‐
коне речь идет только об электрических сигналах. Между тем информация лишь в 
момент обработки и ее конечной передачи на компьютер преобразуется в электричес‐
кий сигнал. В этой связи в теории уголовного права законодателю небезосновательно 
предложено уточнить формулировку данной статьи, назвав электрический сигнал 
„конечным”, т.е. уже поступившим в вычислительное устройство.  

С другой проблемой судебная практика может столкнуться в процессе примене‐
ния ст. 273 УК. Прежняя редакция упомянутой нормы предусматривала в качестве 
вредоносных программ только такие программы, которые заведомо приводили к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копирова‐
нию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Таким обра‐
зом, уголовный закон боролся с неправомерной деятельностью достаточно ограни‐
ченного круга лиц, работающих на „профессиональной” основе (хакеров, компьютер‐
ных мошенников и т.д.). 

Новая редакция ст. 273 УК позволяет вовлечь в орбиту уголовно-правовых 
отношений практически любого пользователя нелицензированного программного 
обеспечения. Дело в том, что данная статья в нынешнем ее виде приравняла к 
вредоносным компьютерным программам и те программы, которые предназначены 
для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Отсюда вредоносны‐
ми программами могут теперь считаться все так называемые „патчи”, „кейгены”, 
„кряки” и подобное программное обеспечение, изначально призванное нейтрализо‐
вать средства защиты4. 

К уголовной ответственности по ст. 273 УК могут привлекаться не только соз‐
датели и распространители „варезного” софта (что имело место и ранее), но и рядо‐
вые пользователи, каковыми являются представители большей части российского 
компьютерного сообщества. В соответствии же с положениями постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. „О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушениях авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании товарного знака” сбытчиками (распро‐
странителями) вредоносного программного обеспечения в виде „незарегистрирован‐
ного софта” будут считаться лица, оказывающие содействие в его распространении, 
например, путем размещения гиперактивной ссылки на ресурс, где осуществляется 

                                                 
4 См.: Гаврилов В.М. Противодействие преступлениям, совершенным в сфере компьютерной и 
мобильной коммуникаций организованными преступными группами. Саратов, 2009. С. 20-28; 
Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н., Паршин С.М. Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации. Нижний Новгород, 2008. С. 21-25. 
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физическое хранение файла. С учетом наработанной в правоохранительных органах 
практики вычислить лицо, разместившее ссылку на „взломанный софт”, и привлечь 
его к уголовной ответственности не составит особой сложности5.  

Одним из проблемных в процессе квалификации компьютерных  преступлений 
является вопрос об отграничении этих преступлений от смежных преступных дея-
ний. В частности, возникает вопрос: правомерно ли пиратское тиражирование ком-
пьютерных программ квалифицировать только по ст. 146 УК, а хищение денежных 
средств с использованием компьютерных сетей – только по ст. ст. 158 и 159 УК? Или 
в этих случаях требуется дополнительная квалификация еще и по статьям об от-
ветственности за компьютерные преступления? 

Мнения ученых по этому поводу разделились. Одни из них полагают, что 
компьютер в подобных ситуациях является только средством, техническим  инстру-
ментом совершения соответствующих преступлений, а поэтому квалификация по 
совокупности исключается6. Другие авторы настаивают на необходимости дополни-
тельного инкриминирования компьютерных преступлений7.  

Нам представляется, что в описанных выше ситуациях мы сталкиваемся с 
идеальной совокупностью преступлений. При хищении безналичных денег с по-
мощью компьютера путем неправомерного доступа к охраняемой законом ком-
пьютерной информации с последующей модификацией или копированием этой 
информации злоумышленник не только посягает на отношения собственности, но и 
одновременно причиняет вред другой группе общественных отношений, связанных с 
обеспечением конфиденциальности охраняемой компьютерной информации. В ре-
зультате мы имеем идеальную совокупность преступлений против собственности (ст. 
ст. 158  и 159 УК) и в сфере компьютерной информации (ст.  272 УК). Ту же совокуп-
ность можно обнаружить и в случае нарушения авторских прав путем сбыта контра-
фактных экземпляров произведений, полученных в процессе неправомерного 
доступа к охраняемой компьютерной информации. Дополнительным аргументом в 
пользу такой квалификации может служить следующая аналогия. В случае соверше-
ния разбойного нападения с применением оружия требуется квалификация по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 162 и 222 УК, поскольку в дан-
ном случае страдает еще один объект – отношения общественной безопасности (п. 23 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. „О судебной 
практике по делам о краже, грабеже, разбое”).  

Таким образом, при совершении с помощью компьютерной техники преступле-
ний, посягающих на разные объекты, требуется квалификация по совокупности этих 
преступлений.  

 

                                                 
5 См.: Батурин Ю.М., Жодзинский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная без-
опасность. М., 2011. С. 135. 
6 См.: Тропина Т.Л. Киберпреступность. Понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы. 
Владивосток, 2009. С. 191-193. 
7 См.: Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // 
Законность. 2009. № 1. С. 19. 
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Высокие технологии, ворвавшись в нашу жизнь, сегодня уже заполнили многие 
ее стороны  и аспекты, и стали совершенно необходимыми. Трудно себе представить, 
например, как можно обойтись без компьютера и Интернет. Оказывая бесценную по-
мощь человеку в решении многих его проблем, они являются безусловным благом в 
процессе развития цивилизации. Однако, как однобоко и неправильно усматривать в 
любом явлении только позитивные моменты, так и высокие технологии должны быть 
оценены с точки зрения того вреда, который они приносят или могут принести чело-
вечеству. Соответственно, с точки зрения специалиста в уголовно-правовой науке, 
хотела бы подчеркнуть обязательность юридической квалификации этого вреда.  

Видимо, есть вред, причиняемый техническим фактором, технической состав-
ляющей высоких технологий. Анализировать его, порождающие его причины и пути 
преодоления,  – не моя епархия; это удел специалистов соответствующих отраслей 
научного знания. Качественно подобный вред, очевидно, может заключаться в при-
чинении вреда жизни и здоровью людей,  состоянию окружающей природной среды, 
собственности, и другим охраняемым уголовным законодательством благам. В слу-
чае умышленного или неосторожного отношения к нему лиц, допустивших такой 
вред, они могут быть, почти без каких-либо проблем, привлечены к уголовной ответ-
ственности за умышленные или неосторожные деяния.  

Думаю, что использование высоких технологий, особенно, биотехнологий, уже 
сегодня вызывает массу этических проблем, поскольку ломает традиционные стерео-
типы восприятия биологической природы человека. Но эти проблемы пока еще про-
ходят только стадию выявления, констатации; зачастую  общество не готово даже к  
их обсуждению, не говоря уж о правовом решении. В действующем уголовном зако-
нодательстве России, естественно, нет и намека на возможное регулирование упомя-
нутых проблем, хотя, рано или поздно, вопрос о нем встанет с неизбежностью. 
Поэтому и указанная группа проблем останется за рамками настоящей статьи.  

Рассмотрим только те проблемы, связанные с высокими технологиями, которые 
уже сейчас восприняты уголовно-правовой и криминологической наукой как свои,  – 
это проблемы самостоятельного существования так называемых компьютерных пре-
ступлений1 и проблемы противодействия преступности, использующей компьютер-

                                                 
1 В литературе существуют позиции, согласно которым, термины „компьютерные преступле-
ния” и преступления в сфере компьютерной информации” – не совпадают друг с другом по 
объему (см., напр. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказы-
вание / Под ред. Ю.В. Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – С. 11 и др.), при этом понятие 
„компьютерные преступления” – это больше криминалистическое понятие (См.: Там же; Вехов 
В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ. – Волгоград, 
2004. – С. 56-57), с чем, однако, другие криминалисты не очень соглашаются (см., напр.: 
Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: Издательская группа 
ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 10).  
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ные технологии (если позволительно вообще употребление подобной терминологии). 
Посмотрим на них с точки зрения уголовно-правовой и криминологической политики. 

  
2. Криминализация (декриминализация) 

Криминализация каких-либо деяний оправдана только тогда, когда она осу-
ществляется в соответствии с основанием и принципами криминализации.  

Основанием криминализации большинство исследователей признает наличие 
общественно опасного деяния, требующего самостоятельного уголовно-правового 
запрета. Лежит ли оно в основе современных компьютерных преступлений, извест-
ных России и некоторым другим государствам? 

В УК РФ преступления в сфере компьютерной информации сформулированы в 
гл. 28 УК и включают в себя в настоящее время2  три состава преступления: неправо-
мерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК), создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ   (ст. 273 УК) и  (ст. 274 УК).  
Рассмотрим их с точки зрения главной составляющей уголовной политики – крими-
нализации, принимая во внимание тот факт, что сама идея криминализации компью-
терных преступлений до сегодняшнего дня далеко не принимается всеми в науке 
безоговорочно.   

Неправомерный доступ наказуем, если это деяние повлекло уничтожение, бло-
кирование, модификацию либо копирование информации. Таким образом, кримино-
образующими (свидетельствующими о достаточной для уровня преступного степени 
общественной опасности) признаками этого деяния выступают: 1) неправомерность 
действий лица, которое осуществляет доступ к чужой информации, на ознакомление 
с которой оно права не имеет; и 2) состоящие в причинной связи с таким поведением 
лица, наступившие негативные для владельца информации  последствия (хотя бы 
одно из пяти перечисленных выше). Исходя из того, что при неправомерном доступе 
серьезно нарушаются права лица на обладание информацией и часто причиняется 
ущерб и самой этой информации, следует признать, что основание для криминализа-
ции отклоняющегося поведения, действительно, имело место. Создание и самостоя-
тельное существование анализируемой нормы было необходимо, поскольку другие 
существующие уголовно-правовые нормы не в полной мере охватывают неправомер-
ный доступ к компьютерной информации (в частности, в отдельных случаях к 
виновным возможно применение составов нарушения неприкосновенности частной 
жизни – ст. 137 УК, нарушения тайны переписки или иных сообщений – ст. 138 УК, 
незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну – ст. 183 УК, государственной измены и шпионажа – ст. 
ст. 275, 276 УК).  

В равной степени можно констатировать наличие основания для кримина-
лизации таких действий, как создание, использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ3. Их общественная опасность очевидна и перерас-
тает ту, которая характерна для административного правонарушения, поскольку лицо 
не просто предпринимает действия, которые могут причинить вред правоохраня-

                                                 
2 Предложений о расширении этого перечня в науке – более, чем достаточно. См., напр.: 
Курушин  В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. – 
М.: Новый Юрист, 1998. – 127-130 и др.   
3 Разумеется, сказанное не означает декларацию высокого качества законодательной техники, 
которая была использована при создании анализируемых уголовно-правовых норм. Однако, ее 
оценка остается за рамками настоящей статьи.  
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емым интересам других лиц, но делает это целенаправленно, осознавая, что создавае-
мая или распространяемая программа ведет к несанкционированным и негативным 
для владельца информации последствиям.  

Думаю, что при осуществлении российской криминализации названных двух 
компьютерных преступлений, в основном,  соблюдались и принципы криминализа-
ции: принципы достаточной общественной опасности криминализируемых деяний, 
их относительной распространенности, возможности позитивного воздействия уго-
ловно-правовой нормы на общественно-опасное поведение, преобладания позитив-
ных последствий криминализации, неизбыточности уголовно-правового запрета, сво-
евременности криминализации. Можно, разумеется, рассуждать, что криминализация 
компьютерных преступлений, все же, несколько запоздала, однако, это будут, скорее, 
теоретические рассуждения. Массовая компьютеризация пришла в Россию совсем 
недавно, во второй половине девяностых годов; до этого большинство населения 
страны едва ли представляло себе, как выглядит персональный компьютер. Наверное, 
подобное отклоняющееся поведение было и раньше, но оно явно носило единичный 
характер, и проведение криминализации, положим, в конце восьмидесятых или нача-
ле девяностых годов прошлого столетия нарушило бы другой принцип криминализа-
ции – принцип относительной распространенности общественно опасных явлений.  

Что же касается третьей статьи компьютерных преступлений, то она претерпела 
очень большие изменения в конце 2011 г., и оценка ее криминализации существенно 
поменялась. Прежняя редакция статьи предусматривала ответственность за наруше-
ние правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети   Речь, таким образом, шла 
об установлении уголовной ответственности для правомерного (допущенного к обла-
данию информацией)  пользователя ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (мы, наконец, в 
2011 г. отказались от этих понятий), который, нарушая правила пользования, причи-
нял ущерб владельцу информации. Суть отклоняющегося поведения, которое может 
быть общественно опасно, коль скоро причиняет вред (достаточный ли для преступ-
ного – другой вопрос), вроде бы, была ясна, но только на первый взгляд. Возникал 
немедленно вопрос: что следует понимать под „правилами пользования ЭВМ, систе-
мы ЭВМ или их сети”, который   не знал единственного, и, следовательно, верного, 
ответа вплоть до изменения редакции ст. 274 УК. Имелись  ли в виду технические 
правила обращения с ЭВМ и т.д. (условно говоря – не бить, не ронять и т.п.), или же 
речь шла о правилах обращения с информацией, хранящейся в ЭВМ, или той, кото-
рую можно получить, используя ЭВМ? А может быть, возможно было понимать под 
этими правилами все вместе, включая еще и специфические правила, например, пра-
вила бухгалтерского учета, или, как предлагалось в литературе, „во-первых, 
гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы, во-вторых, техническая доку-
ментация на приобретаемые компьютеры, в-третьих, конкретные, принимаемые в оп-
ределенном учреждении или организации, оформленные нормативно и подлежащие 
доведению до сведения соответствующих работников правила внутреннего распоряд-
ка, в-четвертых, требования по сертификации компьютерных сетей и оборудования, 
в-пятых, должностные инструкции конкретных сотрудников, в-шестых, правила 
пользования компьютерными сетями”4? Ответов на эти вопросы не было. Соответст-

                                                 
4 См.: Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание / Под 
ред. Ю.В. Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003. – С. 47. Здесь же  хотелось бы заметить, что 
такое понимание правил вызывает у меня яростное сопротивление, в связи с тем, что сфера 
криминализации, если исходить из него, расширяется мультикратно, и напоминает мне извест-
ную присказку: „Шаг вправо, шаг влево, – попытка к бегству, расстрел”.  
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венно, сфера преступного деяния оставалась совершенно неопределенной, а границы 
криминализации – сверх подвижными и наполнялись реальным содержанием право-
применителем, что недопустимо, поскольку противоречит принципу законности уго-
ловного законодательства.  

Кроме того, нельзя не сказать еще и том, что в большинстве случаев пресле-
дующему, например, корыстные цели правомерному пользователю ЭВМ, для их 
достижения вовсе не требовалось нарушение правил пользования; он действовал ме-
тодично в соответствии с ними.  

Не меньше проблем было  с формой вины.  Законодатель прямо в диспозиции 
статьи ее не указывал (в ч. 2 было упоминание о неосторожном отношении к тяжким 
последствиям), что рождало, по крайней мере, две возможных версии о ее содержа-
нии: преступление может быть совершено с прямым или косвенным умыслом5, или: 
возможна как умышленная, так и неосторожная формы вины6. Сам же термин «нару-
шение правил» - более, на мой взгляд, свидетельствовал (и свидетельствует, он ос-
тался в новой редакции)   о неосторожной форме вины, нежели об умышленной. И 
разница в позициях здесь – принципиальна, каждая позиция (а на практике они тоже 
присутствовали) формулировала свой круг преступного и наказуемого и, соответст-
венно, свои пределы криминализации.  

Далее. Российский законодатель использовал в анализируемом  составе не-
сколько криминообразующих признаков сразу: 1) нарушение правил пользования 
ЭВМ, системой ЭВМ или их сетью – в этом была суть отклоняющегося поведения, 
которое, как мы видели выше, было абсолютно лишено точных границ; 2) последо-
вавшие в результате этого уничтожение, блокирование или модификация охраняемой 
законом информации; и 3) причинение существенного вреда. Таким образом, о нали-
чии состава преступления должны были свидетельствовать сразу два возможных 
последствия: последствие первого порядка – в отношении информации, и послед-
ствие второго порядка – существенный ущерб, принадлежность и содержание кото-
рого в законе не были  обозначены. В каких отношениях должны были находиться 
между собой названные последствия? Между чем и чем должна была устанавливать-
ся на практике причинная связь? Сколько ее видов должно было быть констатиро-
вано? Очевидно, должна была быть причинная связь между нарушением правил 
пользования ЭВМ и т.д. и последствиями первого порядка – в отношении информа-
ции. Что же дальше? Уничтожение, блокирование или модификация охраняемой за-
коном информации должны стать причиной существенного ущерба, или последний 
должен был  быть причинен в результате того же нарушения правил? 

Не следует забывать, однако, что после установления причинной связи мы 
должны были установить не менее сложную виновную связь, и, следовательно, с 
известной корректировкой вновь пойти по тем вопросам, которые  я выше поставила. 

                                                 
5 См., напр.: Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 5. Преступления против общест-
венной безопасности и общественного порядка / Под ред.  А.И. Коробеева. – Владивосток, 
2001. – С. 587. Автор главы – В.В. Крылов; Бытко С.Ю. Преступления в сфере компьютерной 
информации. – Саратов, 2004. – С. 39.   
6 См., напр.: Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 
общей ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. – М., 2001. – С. 685.  Автор главы – С.В. 
Полубинская; Панфилова Е.И., Попов А.С. Компьютерные преступления. – СПб, 1998. – С. 32-
33; Бражник С.Д. Преступления в сфере компьютерной информации. – Ярославль, 2000. – С. 
25; Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ. – 
Волгоград, 2004. – С. 96.   
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Но если с доказательством  прямого умысла проблем не возникало, то с косвенным, 
а, тем паче, с неосторожной виной – правоприменители в полной мере хлебнули горя.  

Конечно, можно объяснить все мои вопросы и очевидные проблемы в законо-
дательном регулировании недостатками одной только законодательной техники, ко-
торая неудачно применялась при формулировании состава нарушения правил 
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Думаю, однако, дело – в другом:  в  
нарушении принципов криминализации такого отклоняющегося поведения. Исполь-
зование законодателем двух уровней последствий в качестве обязательных признаков 
состава подчеркивает то, что опасность самого деяния – не велика, если рассматри-
вать понятие деяния – нарушение правил пользования – самым простым образом. Не 
достигало степени преступного и деяние, сопровождаемое ближайшими, – не отда-
ленными (существенный вред) последствиями. Следовательно, вполне возможно  бы-
ло, на мой взгляд, влиять на такое поведение мерами других правовых отраслей, 
прежде всего, – гражданского и административного. Распространенность подобных 
деяний также, полагаю, едва ли, свидетельствует о необходимости самостоятельного 
уголовно-правового запрета (в 1997 г. в целом по России было возбуждено по ст. 274 
УК 11, в 1998 г. – 1, в 1999 г. – 0,  в 2000 г. – 44, в 2001 г. – 119, в 2002 г. - 8, в 2003 г. -  1, 
в 2004 г. - 11, в 2005 г. - 2, в 2006 г. - 3, в 2007 г. - 7, в 2008 г. - 17, в 2009 г. - 5, в  
2010 г. - 0, в 2011 - 0, в 2012 г. - 1, в 2013 г. - 0, в 2014 г. -  3 уголовных дела; за все 
годы действия  УК привлечено к ответственности 13 человек – по данным МВД РФ). 
И, наконец, ст. 274 УК давала нам пример избыточной криминализации. Очевидно, 
что при ее проведении преследовалась цель привлечения к ответственности как раз 
тех лиц, которые, используя свое служебное положение, совершали хищения, приме-
няя высокие технологии. Хищение – это материальный состав; для его наличия тре-
буется причинение  материального  вреда. Состав нарушения правил, если можно так 
выразиться, - дважды материальный, одно из возможных последствий – существен-
ный вред. Однако, если имелся в виду тот же вред, который причиняется хищением, 
мы нарушали принцип справедливости уголовного законодательства и дважды 
привлекали к уголовной ответственности за одно и то же.  

В прежней редакции, поэтому, на мой взгляд, деяние, предусмотренное ст. 274 
УК, должно было быть декриминализировано.  

 

В настоящее время, как отмечалось выше,  состав ст. 274 УК в значительной 
мере изменен. Суть самых важных изменений сводится к следующему (не оговари-
ваю здесь изменение понятийного аппарата – ЭВМ – компьютерная информация, 
верное и давно ожидаемое): 

 

1) вместо одной   формы деяния стало две, и обе связаны с тем же понятием, что 
и было раньше – нарушение правил, однако, правила разнятся –  речь идет в первом 
деянии о правилах эксплуатации,  во втором – о  правилах доступа, и соответственно, 
и деяния разные;  

2) не смотря на то, что на первый взгляд мало что изменилось по первой форме – 
как было нарушение правил эксплуатации, так и осталось, –  за счет конкретного 
законодательного очерчивания предмета этих правил стало совершенно конкретным 
и само деяние: должны быть нарушены правила эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования;   

3) достаточно конкретным является и предмет нарушения других правил – зако-
нодатель отмечает, что нарушаются правила доступа к информационно-телекомму-
никационным сетям; 
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4) схема двойных последствий осталась, и последствия первого порядка расши-
рены за счет добавления еще одного, – копирования компьютерной информации, 
наряду с уничтожением, блокированием, модификацией, что  вполне согласуется с 
тем, как выстроены другие составы компьютерных преступлений; 

5) изменилось понятие последствия второго порядка – вместо существенного 
вреда, о котором речь шла в первой редакции статьи, теперь необходимо причинение 
крупного ущерба. По логике законодательства он связывается, в отличие от сущест-
венного вреда, исключительно с имущественным характером (в примечании 2 к ст. 
272 УК этот размер определен, он должен превышать один миллион рублей);  

6) ушло из диспозиции статьи упоминание о субъекте преступления – лице, 
имеющем доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. Это означает, что субъект 
значительно расширен, теперь в качестве него может выступать и не специальный 
субъект. 

 

Таким образом, сфера криминализации по этой статье, с одной стороны, зна-
чительно сужена (за счет отказа от понятия существенного вреда и уточнения тех 
правил, которые могут быть нарушены), с другой стороны – в какой-то степени 
расширена (за счет расширения субъекта), и уточнена до тех пределов, что правопри-
менение стало возможным. 

 
3. Пенализация (депенализация) 
Компьютерные преступления в российском уголовном законодательстве ныне 

включают в себя преступления трех первых категорий степени тяжести, о чем 
свидетельствует следующая таблица: 

 

Категория преступлений  
и максимальный срок 
лишения свободы в рамках 
категории / часть статьи 

Небольшая 
тяжесть  

Средняя тяжесть Тяжкие Особо 
тяжкие  

Ч. 1 ст. 272 УК Лишение 
свободы  
до двух лет 

- - 

Ч. 2 ст. 272 УК - Лишение свободы 
до четырех лет 

-  

Ч. 3 ст. 272 УК - Лишение свободы 
до пяти лет 

-  

Ч. 4 ст. 272 УК - - Лишение 
свободы  
до семи лет 

Ч. 1 ст. 273 УК  - Лишение свободы 
до четырех лет 

-  

Ч. 2 ст. 273 УК - Лишение свободы 
до пяти лет 

-  

Ч. 3 ст. 273 УК - - Лишение 
свободы  
до семи лет 

Ч. 1 ст. 274 УК  Лишение 
свободы 
 до двух лет 

- - 

Ч. 2 ст. 274 УК - Лишение свободы 
до пяти лет 

-  
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Таким образом, компьютерные преступления не представлены  только  особо 
тяжкими преступлениями.  

Палитра наказаний, которые могут быть назначены за компьютерные преступ-
ления в России, – достаточно  широка: штраф в качестве основного или дополнитель-
ного наказания (ч. 1 – 3 ст. 272 (основное), ч. 1 и ч. 2  ст. 273 УК (дополнительное),  
ч. 1 ст. 274 УК (основное)), лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в  качестве дополнительного наказания (ч. 3 
ст. 272, ч. 2 ст. 273 УК), исправительные работы (ч. 1 и ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 274  УК), 
ограничение свободы (ч.ч. 1-3 ст. 272, ч.ч. 1 и 2 ст. 273, ч. 1 ст. 274 УК), 
принудительные работы (ч.ч. 1 – 3  ст. 272, ч.ч. 1-2 ст. 273, ст. 274 УК), лишение 
свободы (по всем простым и квалифицированным составам, исключений, как раньше 
в отношении прежней редакции ч. 1 ст. 274 УК, нет). Из системы наказаний за ком-
пьютерные преступления ушли в 2011 г. обязательные работы (ч. 1 ст. 274 УК в 
прежней редакции) и арест (ч. 2 ст. 272 УК в прежней редакции), вновь включены 
принудительные работы. Думаю, сам факт значительного количества возможных к 
применению уголовных наказаний должен восприниматься, как положительная тен-
денция, поскольку непосредственно позитивно влияет на дифференциацию и индиви-
дуализацию ответственности.  В то же время  обращает на себя внимание явная тен-
денция к ужесточению наказаний за компьютерные преступления.  

Использование чужого, зарубежного опыта противодействия компьютерной 
преступности и международная кооперация ученых и практиков в этом важном деле, 
вполне реально может привести к положительным сдвигам в пресечении и предуп-
реждении преступлений в сфере высоких технологий, известных мировому сооб-
ществу уже сегодня.     
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REMOTE SEARCH OF COMPUTERS UNDER THE NEW SPANISH 

LAW OF 2015. HAS IT GOT THE RIGHT BALANCE? 
 

Lorena Bachmaier Winter1 

 
 

1. Introduction 
The new forms of crime linked to the use of new technologies soon revealed the 

inadequacy of regulatory frameworks that had been conceived for traditional or old forms 
of criminality. Most procedural codes have started introducing the necessary legal 
amendments to take into account the new technologies and to regulate its use for 
prosecuting effectively the new forms of crimes, in particular cybercrime. However, 
inexplicably the Spanish Criminal Procedure Code (Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
henceforth LECRIM) for many years stayed away from those needed reforms.  

Until 2015, the Spanish system relied on the work done by the courts in defining the 
scope, requisites and formal guarantees for the search of computers, the interception of 
electronic communications, and other intrusive measures such as the use of location and 
tracking devices or the use of IMSI catchers. Spanish courts – in particular the Supreme 
Court and the Constitutional Court – made a huge effort to interpret the sparse rules on 
telephone tapping in order to make them applicable also to electronic interceptions and 
searches. For years, scholars, as well as all actors in the criminal justice system, have 
voiced repeatedly their concern about the legislator’s delay in getting down to the urgent 
update that the LECRIM needed to cope with the existence of information flows generated 
by electronic and digital communication systems and to provide public authorities with 
powerful tools in the criminal investigation. In 2014, the Constitutional Court urged the 
Spanish legislator to duly regulate the use of new technologies in the criminal 
investigations, apropos of a case relating to the recording of conversations through a hidden 
device installed in the inmates’ prison cells, which the Court considered unconstitutional 
because of the lack of sufficient legal provision.  

The long-awaited reform was finally carried out by the Organic Law 13/2015 of 5 
October, in which the Spanish legislator modified the LECRIM and provided a 
comprehensive regulation of digital investigative measures2. The legal amendments 

                                                 
1 Professor of Law, Faculty of Law, Complutense University, Madrid. 
2 Ley Orgánica 13/2015, of 5 October, amending the Criminal Code of Procedure (Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, LECRIM) on the strengthening of procedural safeguards and regulating 
technological investigative measures. Generally on the content of this law, however without analysing 
specifically the remote search of computers, see F. Bueno de Mata, „Comentarios y reflexiones sobre 
la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de 
las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica”, La Ley, No 
8627, 19 October 2015; C. Jiménez Segado and M. Puchol Aiguabella, “Las medidas de investigación 
tecnológica limitativas de los derechos a la intimidad, la imagen, el secreto de las comunicaciones y la 
protección datos”, La Ley, No 8676, 7 January 2016, pp. 1-10; J. García San Martín, „Consideraciones en 
torno al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 
agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las 
medidas de investigación tecnológicas”, La Ley, No 8468, 28 January 2015. 
J. Delgado Martín, Investigación del entorno virtual: el registro de dispositivos digitales tras la 
reforma por LO 13/2015, La Ley, No 8693, 2 February 2016, pp. 1-14; M. Richard González, 
“Conductas susceptibles de ser intervenidas por medidas de investigación electrónica. Presupuestos 
para su autorización”, La Ley, No 8808, 21 July 2016, pp.1-15; 
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encompass many different investigative measures: interception of communications 
(telephone, digital, direct); access to stored data (content, traffic and related data); extended 
searches of network computers; on line undercover operations; the use of electronic 
tracking devices; the clandestine recording of images in public and private spaces; and the 
remote search of computers. In addition to these measures, the new rules provide a legal 
framework for data protection, the service providers’ obligation to cooperate with public 
authorities, the obligation to disclose information, and the protection of third parties that 
might be affected by these investigative measures.  

The scope of this reform is therefore quite far-reaching. For this reason, I will not 
undertake in this paper a comprehensive analysis of all the investigative measures regulated 
in the new law. I will focus on a particularly challenging type of problems posed by the 
remote search of computers.  But first it is probably helpful to clarify some basic concepts.  

The remote access to computers is a measure that can be performed mainly in two 
different manners: 1) by accessing network computer data when such data are accessible 
from a computer that has been found during a physical search or by other means; and 2) by 
clandestine access to data stored in computers which are not physically accessible or 
located, through the use of a specific software or spyware. The first measure is usually 
called extended network search, and the second remote search of computers. In addition, 
the remote search of a computer with the help of forensic tools can be extended also to 
other computers that are accessible from the hacked computer. In all cases the access is 
remote, and can be clandestine, but as the scope, requirements and methods are different, it 
is necessary to distinguish the two ways of accessing to data stored in computers.  

In this paper I will deal only with the access to computers by way of installing 
spyware. The extended search either derives from a physical search or from a remote 
search, and hence it is linked to those measures. 

I shall first address the provisions of the search of computers and will then comment 
on the regulation of the remote search of computers with the help of specific software. The 
main question I will address is if this legislative reform has succeeded in providing an 
adequate legal framework for the use of this very intrusive investigative measure, and if it 
has struck the right balance between, on the one hand, the public interest in prosecuting 
crimes committed through the use of information and communications technologies 
(henceforth ICTs), and on the other hand, the respect for the citizens’ right to privacy. It 
will be argued that the criteria applied until now for assessing the proportionality and need 
of searches regarding tangible things, might have to be revisited in the case of searches of 
computers. 

  
2. Search of computers 
Until the Organic Law 13/2005 was enacted there was no specific regulation in Spain 

for the search and seizure of data stored in computers, although this measure was widely 
used in practice under the general rules on search and seizure of documents and objects 
(arts. 573-578 LECRIM) and on telephone interceptions (art. 579 LCRIM). That could be 
done because, certainly, traditional search and search of intangible data share some 
common characteristics: the seizure is done during the search and the requirements for 
obtaining access are almost the same, as for example, the presence of a certain degree of 
suspicion3. However, the seizure of intangible data requires specific provisions, for it 
presents particular features: it involves the seizure of the hardware where the data are stored 
or copying those data. As a consequence a strict protocol has to be followed to ensure the 

                                                 
3 See Explanatory Report of the Cybercrime Convention, para. 186. 
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authenticity of the data, that they will not be subject to manipulation, and that they will later 
be accessible during the investigation and trial. 

The lengthy new articles 588 sexies (a), 588 sexies (b), and 588 sexies (c) LECRIM 
provide a complete regulation of this measure, specifying all the requisites for its legitimate 
use. It has to be noted that these articles on „electronic investigative measures” do not 
establish generally different conditions, duration or formal requirements for real-time 
communications and for access to stored communications. Thus, the rules applicable to the 
interception of content data of communications are applicable mutatis mutandis to the 
access to stored electronic data. The new law seems to consider the stored communication 
data as communications and not as documents. However, the regulation is unclear, because, 
when regulating the access to stored electronic data in computers or other electronic 
devices, it does not distinguish between ordinary files and stored communications. 
Consequently, as legal provisions on the search of computers refer to the access to data, a 
term that is understood as encompassing documents as well as stored communications, both 
are ultimately subject to the same requirements. 

The access to data stored in computers that are located physically in a closed space 
(home, office, or any other closed space which complies with the extended notion of home), 
will need a judicial authorization for entry into those places.  

Entry and search of premises are extensively regulated in the LECRIM4. Although 
entry is an action conceptually different from search, both are regulated and studied 
together as an entry usually is authorized in order to accomplish a search and collect objects 
that may help the investigation or serve as evidence. The LECRIM mentions which spaces 
must be considered „home” or private spaces and which others are to be qualified as 
„public” premises for the performance of the entry and search. Nevertheless, those 
definitions date back to 1882 and have to be reinterpreted in the light of the case law of the 
Spanish Constitutional Court and the Court of Strasbourg. For the purpose of entry and 
search the notion of „home” has to be understood in a broad sense in order to protect its 
inviolability. Any closed space used as dwelling, be it on a temporary or a permanent basis, 
as well as spaces utilized as professional rooms fall under the meaning of „home” in the 
context of privacy protection. 

The new rules of 2015 introduce an additional safeguard in this regard: the judicial 
warrant authorizing the entry, search and seizure does not cover the searching of computers. 
Without a specific authorization, the law enforcement officers carrying out the entry and 
search will be allowed to seize the computer but not to access the data stored in it. The new 
regulation makes clear that the search of a computer requires a specific motivation and is 
not covered by the general search and seizure warrant. Article 588 sexies (a) LECRIM reads: 

Need for specific motivation 
1. When it is foreseeable that during a domicile search the apprehension of computers, 

telephone or electronic communications instruments, mass storage digital information 
devices, or the access to electronic data repositories will take place, the judicial warrant 
authorizing the search of dwellings shall extend its reasoning to express the reasons, if any, 
that authorize the agents to access the information contained in such devices. 

2. The simple seizure of any of the devices mentioned in the preceding paragraph, 
carried out during the home search, does not authorize to access to its content, 
notwithstanding the possibility that such access could be authorized later by the judge5. 

                                                 
4 The rules on entry and search (arts. 545 to 572 LECRIM) have not been modified by the last 
amendment of the LECRIM. 
5 Author’s translation. Unless otherwise indicated, all translations are the author’s responsibility. 
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Only in case of urgent need and provided that there is a legitimate constitutional 
interest at stake, the police would be allowed to access the stored data, even if the search 
warrant does not cover specifically the search of computers (art. 588 sexies (c) (4) 
LECRIM). 

Judicial warrants must specify the grounds that justify the search of a computer also 
when the computer or electronic device has been seized separately from a home seizure; 
again, an authorization to seize a computer does not allow searching the data stored in it6. 

In practice law enforcement agents, if they foresee that the access to data stored in 
computers will be necessary, they will request both measures –the authorization for entry 
and search and the authorization to access to the computers– from the very beginning, 
explaining why the search of a computer (if found in the place) is considered necessary. 
Otherwise, the computer hardware will be seized and brought to the scientific police 
premises to be examined by the IT specialists once the specific judicial warrant arrives. It 
must be noted that the 2015 law contains a specific rule on the seizure of computer 
equipment: the seizure of hardware should be avoided if it causes grave prejudices to the 
owner or user. In such cases the officers should seize the data stored in the computer by 
making a copy of them “under such conditions that the integrity of the data is safeguarded” 
(art. 588 sexies (c) (2) LECRIM). 

 
3. Remote search of computers 
In addition to regulating the search of computers physically located, the Organic Law 

13/2015 introduces rules on the remote search of computers. The Council of the European 
Union had for long time encouraged the member states to regulate this measure7, but it has 
not been until October 2015 that Spain finally has attended such claims. In fact, the 
regulation of the remote search of computers represents a great novelty within the Spanish 
criminal investigation as such measure was not authorized until now neither through an 
extensive interpretation of the rules of interception of communications nor on the basis of 
the rules of search and seizure of documents.  

 
The new art. 588 septies (a) LECRIM reads as follows: 

1. The judge may authorize the use of identification data and codes, as well as the 
installation of a software that allow the electronic remote search, without knowledge of the 
owner or user, of the contents of a computer, and electronic device, a computer system, or 
instruments for mass storage of computer data, or databases, for the aim of investigating 
one of the following offenses: 

a)  Crimes committed within criminal organizations. 
b)  Terrorist offenses. 

                                                 
6 Article 588sexies (b). Access to information of electronic devices seized outside the home of the 
suspect/defendant. 
“The requirement set out in paragraph 1 of the preceding Article shall also apply to cases in which 
computers, communication instruments or devices of mass data storage, and access to electronic data 
repositories, are seized independently from a house search. In such cases, officials shall inform the 
judge of the seizure of such devices. If the judge considers that the access to the information hosted in 
such devices, he may grant the corresponding authorization.” 
7 See Council of the European Union, „Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and 
Practical Measures Against Cybercrime”, 2987th Justice and Home Affairs Council meeting, 27-28 
November 2008, available at http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/ 1127 
JAI/Conclusions/JHA Council conclusionsCybercrime EN.pdf 
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c)  Crimes committed against minors or persons with legal incapacity judicially 
declared. 

d)  Crimes against the Constitution, treason and related to national defence.  
e)  Crimes committed through computer tools or other information technology or 

telecommunications or communication service. 

2.  The court order authorizing the remote search shall specify: 
a)  the computers, the electronic devices, the computer systems or part of them, the 

data storage media or databases to be searched, and the data or other digital 
content targeted by the measure. 

b)  The scope of it, the way in which the access and the seizure of data or computer 
files relevant to the case will be done, and the software by which the access and 
control of the information will be done. 

c)  The officers authorized to execute the measure. 
d)  The authorization, if any, for making and retaining copies of the computer data. 
e) The precise measures to preserve the integrity of the stored data as well as the 

measures for ensuring the inaccessibility or deletion of such data from the 
computer system that has been accessed. 

3. When the officers who conduct the remote search have reasons to believe that the 
data sought are stored in another computer system or part of it, they will inform the judge 
about this matter, who may authorize an extension of the conditions of the search.” 

 
The use of spyware to access remotely to computers is a measure that is still highly 

controversial, due to its intrusiveness in the privacy of the individuals8. Differently from the 
search of premises and the direct search of a computer, in the remote search of computers 
the suspect remains unaware of the access to his/her data9. The clandestine access 
obviously offers the law enforcement agents a very powerful tool to investigate the data 
stored in the computer, but at the same time, increases the encroachment upon the privacy. 

Together with France, Spain is one of the few countries in the European Union 
explicitly permits and regulates the remote search of computers by way of using spyware as 
a criminal investigative measure. Following the data provided in the research study of the 
Max Planck Institute on interception of communications in the European Union10 in 
Germany11, Czech Republic, the use of remote forensic software is not clearly addressed in 
the criminal procedural law, which poses a question whether in the absence of explicit 
provisions the use of special tools for remote data capture is permissible. In Belgium, 
Netherlands and Sweden the use of remote surveillance is possible, but requires physical 
installation and can’t be planted into a computer system remotely. In The United Kingdom 

                                                 
8 An interesting analysis on the rights affected through on-line searches, was carried out by the 
German Constitutional Court in its judgment of 27 February 2008, available under 
http://www.bundesverfassungsgericht.de,1 BvR 370/07,1 BvR 595/07. On this judgment see, among 
others T. Böckenförde, „Auf dem Weg zur elektronischen Privatsphäre”, Juristenzeitung, 19/2008, 
pp. 925-939. 
9 See, for example, W. Abel, „Agents, Trojans and tags: The next generation of investigators”, 23 
Intenational Rev. of Law Computers & Technology,  vol.23 (March) 2009, pp. 99-108, p. 103. 
10 Study on „International Legal Cooperation in the Interception of Telecommunications”, called 
INTLI report. I want to express my gratitude to the drafters of this report, Prof. Sieber, Mr Von zur 
Mühlen and Dr Tropina for sharing some of the results on remote search of computers. 
11 See, among others, T. Böckenförde (2009), pp. 933 ff.; F. Braun, „Ozapftis–(Un)Zulässigkeit von 
Staatstrojanern” Kommunikation und Recht, 11/2011, pp.. 681-686. 
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remote searching is not an entirely new investigation method, although it is not regulated in 
the criminal procedure rules, but under the police laws12. 

In the next paragraph I will analyse this article and the general requirements for 
granting the remote access to data stored in computers. Compliance with all the 
requirements has to be assessed by the competent judicial authority and have to be set out 
clearly in the warrant.  

 
3.1. Specificity and degree of suspicion  
In the Spanish system, law enforcement agents cannot resort to measures that restrict 

fundamental rights for preventive or intelligence purposes13. The use of electronic 
investigative measures in a proactive setting is prohibited expressly by art. 588 bis (a) (2) 
LECRIM14. The new measure of remote search of computers may be carried out only 
within the criminal procedure and with prior judicial authorization. This implies 
recognizing that every investigative measure that may encroach fundamental rights should 
be adopted in accordance with the principle of specificity, which means that the requested 
measure is needed for the investigation of a particular offense. Such was the dictum of the 
Constitutional Court in its judgment 253/2006 of 11 September: investigative measures that 
restrict the right to privacy (in that case interception of communications) are valid only if 
authorized on the basis of precise objective indications of a crime and not mere subjective 
hypothesis or general suspicions. This seeks to prevent a general investigation or inquistio 
generalis on the citizens. Naturally, determining which is the required level of specificity is 
linked to the degree of suspicion that justifies granting a concrete measure, which will be 
analysed next.  

Mere suspicion, conjectures or guesses are not enough to grant the search of a 
computer, and even less the remote search of it. Neither Spanish scholars nor case law 
clearly differentiate between “reasonable suspicion” and “probable cause” in order to 
qualify the degree of suspicion15. Both the courts and the new legislation use the term 
“sufficient objective indications of the existence of the criminal offence”, but it is not easy 

                                                 
12 See W. Abel (2009), p. 101, who states that „the method was quietly adopted in the UK when the 
relevant technology to remotely access computers became available and, according to the Association 
of Chief Police Officers, British police have been carrying out remote searches in the past and stated 
that 194 remote hacking operations were undertaken in 2007-2008.” Even if it was used before, a 
complete regulation as a police investigative measure is introduced by RIPA in 2000 (Regulation of 
Investigatory Powers Act). See also S.W. Brenner, „Fourth  Amendment Future: Remote Computer 
Searches and the Use of Virtual Force”, 81-5 Mississippi Law Journal (2011-2012), pp. 1229-1261, 
p.1236. 
13 On the contrary, Germany has regulated the remote search of computers in the preventive sphere, 
both for intelligence (Verfassungsschutz) as well as for law enforcement preventive purposes 
(Polizeirecht), but up to now not as an investigative measure within the criminal code of procedure. 
See T. Böckenförde (2009), p. 932-933.  
14 Art. 588 bis (a) (2) LECRIM: „The principle of specificity requires that the electronic investigative 
measure is related to the investigation of a specific criminal offence. No electronic investigative 
measures shall be authorized which are aimed at preventing or discovering crimes or to confirm 
suspicions that do not have an objective basis.” 
15 The requirement of probable cause in the US Fourth Amendment is related to the likelihood of 
finding evidence. When applying for a search warrant officers have to demonstrate probable cause 
that they will find evidence of a crime, and they must describe that evidence with particularity. Of 
course particularity links the probable cause to a specific crime, but the probable cause is directly 
referred to the evidence, not to the probability that a crime has been committed, as in the Spanish 
system. 
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to establish what this will mean in practice16. Often it has been interpreted as referring to 
„facts that rationally – in an objective assessment – indicate the probability that some 
person is involved in a criminal act”17. The Supreme Court has repeatedly held that „the 
mere affirmation of the police about the existence of certain suspicions is not enough to 
order the interception of the communications”18. And the Constitutional Court has stated 
that „the relationship between the person under investigation and the crime committed has 
to be supported by objective data: these data shall be susceptible to be assessed by third 
persons, and thus cannot be only based on subjective conclusions or a hunch; secondly, 
they have to be based on facts that allow to infer that a crime has been committed or will be 
committed, but they may not involve judgments about the person. These suspicions must be 
based on factual evidence or indications that suggest that someone attempts to commit, is 
committing or has committed a serious crime”19.  

This means, that the request for a remote search of computers needs to refer to precise 
facts and explain the origins of the information that underpins the objective suspicions. 
Such elements showing probable cause have to be substantiated in the judicial warrant that 
authorizes the remote search of a computer. Anonymous information or information 
coming from a confidential source has usually been considered not enough to justify 
intrusive investigative measures. 

Some recent judgment of the Supreme Court has raised the issue of whether 
information obtained from cooperation with foreign law enforcement or intelligence 
services may be sufficient to conclude the existence of the degree of suspicion necessary to 
authorize investigative measures restricting the fundamental right to privacy. The case 
involved the telecommunications interception and confiscation of a significant amount of 
drugs based on information provided by the US Drugs Enforcement Agency (DEA). The 
defence lawyer contended that the telecommunications interceptions were illegal, as the 
initial suspicion was not established by lawful means. The Supreme Court held that it 
cannot be presumed that the sources of information of the police are unlawful, and that in 
those concrete circumstances there were no indications that the information came from an 
illegal interception of communications (STS 884/2012, of 8 November, RJ 2012/11360). 

In practice for obtaining a judicial order authorizing the remote search of computer, 
the police will need to undertake other previous surveillance activities in order to gather 
enough information to meet the standards of „probable cause”. As the measure of remote 
search of computers is new, there is still no case law showing how the courts have 
evaluated the requirement of probable cause with regard to it. However, it is to be expected 
that the courts will use standards similar to those applied to the interception of telephone 
conversations. 

 

                                                 
16 Although in theory „probable cause” entails a higher probability than mere „reasonable suspicion” 
and the latter is lower than „justified grounds”, in practice tracing a difference between these different 
degrees on the probability of finding evidence is difficult. 
17 SSTC 171/1999, of 27 September, FJ 8; 299/2000, of 11 December, FJ 4; 14/2001, of 29 January, 
FJ 5; 138/2001, of 18 June, FJ 3; y 202/2001, of 15 October, FJ 4, all of them regarding interception 
of communications. 
18 Supreme Court Decision of 18 June 1992, which is one of the landmark decisions defining the 
requirements for the interception of communications. 
19 STC 253/2006 of 11 September, quoting also judgments of the European Court of Human Rights, 
precisely Klass and others v Germany, of 6 September 1978, Appl. Nº 5029/71 and Lüdi v 
Switzerland of 15 June 1992, Appl. Nº 12433/86.  
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3.2. Whose computer can be remotely accessed and searched? 
Under the general rules applicable to all electronic investigative measures, the law 

provides that the measures affecting third persons can be adopted “in the cases and 
under the conditions provided in the specific rules regulating each of those measures” 
(art. 588 bis (h) LECRIM). This provision does not shed light on the question of whose 
computer can be accessed because under the article regulating the remote search of 
computers nothing is said about it. The main issue is whether it is possible to authorize 
access only to the computer owned by the suspect or the measure can be granted for 
searching any computer that is possibly being used by the suspect. And there is a further 
question: may the remote search of a third party’s computer be granted, when that 
computer is not used by the suspect but there are indications that it might contain 
relevant information for the investigation of the crime? 

In this respect, art. 588 bis (h). LECRIM foresees the possibility to grant investigative 
measures intercepting communications that affect third persons, in the cases and under the 
conditions set out in the regulation of each of the interceptions. With regard to the 
interception of telecommunications, art. 588 ter (c) LECRIM states: 

„The interception of communications originating from terminals or electronic 
communication means belonging to a third person may be authorized, provided that: 

1. there is evidence that the suspect or defendant under investigation that uses them 
to transmit or receive information, or 

2. the subscriber collaborate with the investigated person in their illicit acts or 
benefits from its activities. 

Such interceptions of communication may also be authorized when the device which 
is the object of the surveillance is being used maliciously and electronically (por vía 
telemática) by others without the knowledge of its owner.” 

 
Would this provision also apply to the remote search of computers? As far as the 

remote search implicitly affects the interception of communications, the rule mentioned 
above would be applicable mutatis mutandis. However, the 2105 law should have clarified 
it, because the requisites set out for the interception of communications of third persons 
(evidence that the suspect uses the terminal for receiving or sending communications) may 
not be applicable to the remote search of a computer: in case of accessing the computer it 
might not necessarily be relevant if the suspect uses the computer for sending or receiving 
communications, but what is relevant is that the suspect stores relevant data in that 
computer. 

  
3.3. Predicate offences  
As indicated above, the offences for which the remote search of computers might be 

authorized are listed under art. 588 septies (a) (1) LECRIM: organized crime, terrorism, 
offences against minors o incapable persons, against the Constitution and „those committed 
by means of a computer technology or any other communication of information 
technology”. 

This list of predicate offences listed in the Spanish law aims to comply with the 
obligations assumed when ratifying the Council of Europe Cybercrime Convention20. 
According to art. 14 of the Budapest Convention, the states shall adopt legislative measures 

                                                 
20 Council of Europe Convention on Cybercrime, Budapest 23 November 2001, ETS-185, known also 
as the „Budapest Convention”. Spain ratified the  Convention on 3d of June 2010 entering into force 
the 1st October same year. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 83

„as may be necessary to establish the powers and procedures provided for in this section for 
the purpose of specific criminal investigations or proceedings” (art. 14 (1) of the 
Convention), and this obligation encompasses the criminal offences established under 
articles 2 through 11 of the Convention and “other criminal offences committed by means 
of computer systems” (art. 14 (2) (a) and (b) of the Convention). In compliance with such 
obligations, Spain has regulated the investigative measures that are considered needed to 
prosecute serious offences and also those crimes committed by means of computer 
technology. Some of these measures are access to traffic data, interception of 
communications (traffic and content), and access to stored computer data. 

However, the Budapest Convention allows states to make a reservation to their 
obligations under the Convention, precisely regarding Articles 20 and 21: real time access 
to traffic and content data. According to the Convention collection of real time traffic data 
applies in principle to any criminal offence, but art. 21 of the Convention specifically 
provides that Parties are only required to establish the measure of real time access to 
content data in relation to “a range of serious offences to be determined by domestic law”. 
However, the Explanatory Report of the Convention underlines that states should consider 
regulating both measures – real time interception of traffic and content data – in order to 
provide effective means for the investigation of the computer offences and computer-
related offences specified in the Convention. In short, the Convention leaves the scope of 
the collection of real time content data to be determined by domestic law and allows states 
to limit this measure only for grave crimes, but at the same time it encourages the states to 
make it available for any computer-related offences that otherwise could not be discovered 
without such measures21. 

The question that now arises is if the measure provided under art. 588 septies (a) on 
remote search of computers encompasses only the search of stored data. The problem is that 
the access to stored data can also imply accessing to communications, precisely stored 
communications. Does the remote access to computers entail the possibility through certain 
software to intercept real time communications? The Spanish law mentions the 
„examination of the content of a computer remotely and without knowledge of the owner or 
user”. This appears to mean that real time interception of communications is not covered. 
But for e-mail communications such distinction does not make much sense, because, once 
they are sent or received, they are stored and –if not completely deleted – they will be 
accessed in the computer. Following literally the Spanish law, stored e-mails are part of the 
„content” of the computer. 

What I am trying to explain is that, as long as the Spanish law does not make any 
distinction between data regarding stored communications and other data, the question that 
arises is whether the rules on interception of communications should also apply here or not. 

In theory it could be affirmed that stored communications are like other documents 
found during a search, and we could make here an analogy with paper letters received. 
However, as long as the remote access to a computer can last for a month, communications 
may continue entering and being intercepted. In real terms, the duration of the measure 
brings it closer to an interception of telephone conversations and thus it would not be 
unreasonable to apply those rules to the remote search of computers. However, even if there 
is a dataflow for introducing the spyware, the dataflow is not the target of the measure, and 
thus the remote access to a computer with remote forensic tools cannot be defined in 
analogy with a telephone interception. 

                                                 
21 See Explanatory Report paras. 211-214. 
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This discussion does not have a merely conceptual interest, for it may affect to the 
scope of the predicate offences for which the remote access of computers can be granted. 

The issue is the following. Telecommunications interceptions can only be ordered in 
cases of criminal offences punished with a custodial penalty higher than three years, 
organized crime, terrorism, or offences committed through computer systems. Instead, 
remote search of computers is only permitted for the crimes specifically listed under art. 
588 septies (a), whatever the penalty is. Thus, for example, in an investigation related to a 
crime against a minor, telephone tapping could only be ordered if the crime is sanctioned 
with a penalty higher than three years, but the remote access to computer could be granted – 
if all other conditions are met – even if the penalty is lower. 

In my opinion, the intention of Spanish legislator when regulating the remote access 
to computers with the help of forensic software was not to allow the real time interception 
of communications. Therefore, even if stored communications are accessible by way of 
computer searches, and this access is not so different in many cases from real time 
interceptions (at least I cannot see much difference in the case of written e-mails), the list of 
predicate offences applicable to the remote search of computers is only the one under art. 
588 septies (a), and the threshold of a three-year custodial penalty should in general not 
apply. 

In any event, when it comes to offences committed through computer technology, the 
Spanish law has not introduced any minimum penalty threshold, either for 
telecommunications interceptions or for remote access to computers with forensic software. 
This, as will be discussed below, may raise questions regarding the compliance with the 
principle of proportionality. 

 
3.4. Principles of adequacy, necessity and proportionality  
As for any IT investigative measure, the remote access to computers with the help of 

forensic software requires to comply with the principles of adequacy, necessity and 
proportionality. These requirements are not new and there is abundant case law both of 
domestic courts as well as of the ECtHR related to them. The only novelty here is that the 
law now mentions specifically these requirements and that it has tried also to give some 
definition and guidelines for their interpretation. Necessity requires that the same data are 
not reasonably accessible by less intrusive means and that without those data the criminal 
investigation would be seriously hampered (art. 588 bis (a) (4) (a) and (b) LECRIM). 
Adequacy refers to the relationship between the evidence sought and the investigative 
means employed, if through such means the expected or needed evidence might be 
obtained. 

When it comes to the strict proportionality requirement – importance of prosecuting a 
crime vis-à-vis the importance of respecting a fundamental right – the Spanish law, when 
defining the general principles for granting the newly regulated electronic investigative 
measures, expressly indicates the elements that the judge shall take into account to assess 
the proportionality of any measure. Art. 588 bis (a) (5) states that the investigative measure 
shall only be considered as proportionate if all of the following circumstances have been 
considered: the seriousness of the offence to be investigated, its social significance, or the 
fact that it has been committed through computer systems („within the digital 
environment”, in the literal terms of the law), the degree of suspicion and the relevance of 
the results to be obtained in comparison with the gravity of the encroachment of the 
fundamental rights. The fact that the crime has been committed through the use of computer 
technology does not justify automatically the adoption of the remote search of computers 
but opens the possibility to authorize it, even if the crime is not considered grave from the 
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point of view of the punishment. If the measure is needed, because other means will not 
allow investigating the offence –due to its digital nature, the measure could be granted. As 
we will mention below, this approach complies with the principles set out in the Budapest 
Convention but also leaves a door open to abusive use of these measures. 

 
3.5. Duration 
The general rule is that any measure restrictive of fundamental rights shall not last 

longer than it is indispensable for the discovery of the facts (Art. 588 bis (e) (1) LECRIM). 
The remote search of computers can only be authorized for one month, with a maximum 
extension up to three months (Art. 588 septies (c) LECRIM). It has to be noted that the 
duration of this measure is much shorter than it is provided for other IT investigative 
measures, which can be authorized usually for three months, extendable for equal terms up 
to a maximum of eighteen months (Art. 588 ter (g) LECRIM). 

The investigating judge can authorize the extension of the investigative measure if the 
reasons that justified its adoption remain. To that end the investigating judge has to check 
what has been the information obtained and if the need, adequacy and proportionality of the 
measure still exist. The extension can be authorized either ex officio or upon application of 
the public prosecutor or the judicial police.  

The request for prolongation shall be filed with enough time before the term for 
which it was authorized expires. The application for extension shall be accompanied by: a 
detailed report on the execution of the measure and its results and the reasons that may 
justify the need for extension. The judge shall decide on this application within two days 
(Art. 588 bis (f) LECRIM). 

If the time for which the authorization expires and the time extension has not been 
granted, the measure will cease (Art. 588 bis (e) (3) LECRIM). Any evidence obtained after 
expiry of the date is unlawful and will not have any evidentiary value, even if there was no 
abuse on the part of the authorities. 

The whole process of execution of the measure is subject to judicial control. The 
judicial police shall inform about the progress of the investigation within the time periods 
established in the judicial warrant authorizing the remote search of the computer (Art. 588 
bis (g) LECRIM). To that end, it is assumed that the judge may request the integral data 
seized. As a consequence of this periodical control, the investigating judge may revoke the 
initial authorization, even if the maximum time period has not lapsed.  

The investigative measure will cease once the conditions that led to its adoption 
disappear or it is made clear that no results are to be obtained through it; and in any event 
once the timeframe has expired (Art. 588 bis (j) LECRIM). 

Al the rules on the duration of the remote search of computers resemble very much 
those already in place for telephone tapping, with the only difference of reducing the 
ordinary time frame from three months to one, and also the possible extension. However, is 
this reasonable? If this measure is aimed to access and collect (copy) data that are stored in 
a computer, once the spyware is successfully installed in the computer to be searched the 
data can be copied in a very short time. Once this occurs the measure should ceased, 
because it has accomplished its aim. This should require the law enforcement agents to 
disable the spyware22.  

On the other hand, it may take some time until the forensic tool is operative and the 
data can be accessed, and this can last longer than one month or even three months if the 

                                                 
22 In this sense also S.W. Brenner, „Fourth  Amendment Future: Remote Computer Searches and the 
Use of Virtual Force”, 81-5 Mississippi Law Journal (2011-2012), p. 1245. 
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suspect never opens the file that allows the spyware to enter into that computer system. 
Once the three months since the warrant was issued have lapsed, does it become 
ineffective, even if the authorized measure could never be executed? These issues need to 
be clarified.   

 
3.6.  Requirements for the application  
The competent authorities that can apply for a remote search of computers are the he 

public prosecutor and the judicial police, but the investigative measure can also be granted 
ex officio by the investigating judge (art. 558 bis (b) (1) LECRIM). According to art. 588 
bis (b) (2) LECRIM, any request for an IT investigative measure shall contain: 

1. The description of the facts under investigation and the identity of the subject or 
otherwise affected person by the measure, provided that such data are known. 

2. The detailed statement of the reasons justifying the necessity of the measure 
according to the guiding principles set out in Article 588 bis, as well as indications of the 
offence that have been found during the investigation prior to the application for 
authorization for the restrictive measure. 

3. Identification data of the suspect or defendant under investigation and, if 
appropriate, of the means of communication used by him that will allow the execution of 
the measure. 

4. The extension of the measure specifying its content. 
5. The investigative unit of the judicial police who will take over the interception. 
6. The form of execution of the measure. 
7. The duration of the measure sought. 
8. The precise person obliged to execute the measure, if known. 
 
3.7. The judicial warrant 
As mentioned above, the remote search of computers, as any other investigative 

measure that entails encroachment of a fundamental right, requires in Spain judicial 
authorization23. The competence to issue the judicial warrant lies with the investigating 
judge (arts. 588bis (b) and 588bis (c) LECRIM). The fact that these measures can be 
granted ex officio by the same investigating judge does not seem to be completely adequate 
from a theoretical point of view, for the same judge who is seeking for the truth in the 
criminal case will end up being also the one who shall ensure that the conditions for 
restricting human rights within such investigation are met. However, as weird as it may 
sound, in practice this has not caused major problems due to the strictly independent 
position of the investigating judge and the continuous supervision exercised by the public 
prosecutor upon all the pre-trial stage. 

It is unclear if in cases of urgency the Ministry of Interior can provisionally authorize 
the remote search of computers with the help of forensic software. Under the rules 
regulating the interception of communications, the Minister of Interior (or, in his/her 
absence, the Secretary of State for Security, who is the next in the hierarchical line) can 
exceptionally order the interception in urgent cases, in the context of the investigation of 

                                                 
23 Differently in the UK, where the remote search of computers can be authorized by a senior law 
enforcement officer according to RIPA for preventing or investigating serious crimes (criminal 
offences sanctioned with a custodial penalty higher than 3 years). See W. Abel (2009), p. 104. 
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offences related to organised groups or terrorism and provided that there are reasonable 
facts that indicate that the measure is indispensable24. 

However, this exception is not mentioned by the 2015 law when dealing with the 
general requirements for all technological investigative measures (arts. 588 bis (a) to 588 
bis (k) LECRIM). Neither is it foreseen under the specific rule on remote access to 
computers (art. 588 septies (a) LECRIM), although it is provided for the extended search of 
computers. In fact, according to art. 588 sexies (c) (3) and (4), additional judicial 
authorization shall be sought to perform an extended search of computer networks that are 
accessible from the equipment for which the warrant was originally issued. However, in 
urgent cases the police or the public prosecutor doing the initial search of computers can 
also carry out the extended search, but they must notify the judge within the next twenty-
four hours. After examining the reasons given for such extended search, the judge shall 
confirm or reject its validity. 

On the contrary, art. 588 septies (a) LECRIM contains no similar provision on the 
remote search of computers. Should this be interpreted as a lacuna of the law, in order to 
accept that a subsidiary application of the provisions on extended searches is possible? Or 
should we understand that when the legislator did not purposely include an ad hoc 
provision for the remote search of computers it was with the aim of eliminating the 
possibility of doing it without a previous judicial authorization?  

The law is unclear at this point. I am personally in favour of a restrictive 
interpretation. Thus, even if the remote search of a computer could be considered as a form 
of accessing the content of (stored) communications, so that the rules for interception of 
communications could be applied, my opinion is that it should be only allowed if there is a 
prior judicial warrant due to the intrusiveness of such measure, which implies – it must be 
underlined – accessing someone’s computer by installing spyware in it. In emergency 
cases, it should suffice that the law enforcement officers or the public prosecutor apply for 
an urgent warrant. 

The judicial warrant authorizing any IT investigative measure, according to new Art. 
588bis (c) LECRIM, shall be rendered within twenty-four hours since the request was filed, 
and its content is regulated in detail to ensure that the judicial authority has checked the 
compliance with all substantive and formal requirements25. This general rule is to be 
                                                 
24 In such a case, the adoption of this measure shall be immediately communicated to the competent 
investigating judge, within a maximum time period of 24 hours, expressing the reasons for its 
adoption, the acts undertaken, and the results obtained. The judge will confirm or reject the adoption 
of the measure in a reasoned decision within a maximum time of 72 hours since it was adopted. (art. 
588ter c. LECRIM). 
25 Art. 588bis (c) (3) LECRIM: The judicial warrant shall at least express: 
a) The punishable acts under investigation and their legal qualification, stating the reasonable 

suspicion to ground the measure. 
b) The identity of the suspects/defendants and any other third person affected by the measure, if 

known. 
c) The scope of the restrictive measure, specifying the extension and the compliance with the guiding 

principles established in Article 588 bis. 
d) The judicial police investigative unit that will take over the interception. 
e) The duration of the measure. 
f) The manner and frequency in which the requesting authority shall inform the judge about the 

results of the measure. 
g) The aims sought by the measure. 
h)  The person obliged to execute the measure, if known, expressly stating his/her duty to cooperate and to 

keep the acts secret, where appropriate, being liable for the offence of disobedience of a court order.” 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 88

complemented with the specific provision provided for the search of computers under art. 
588 sexies (c) (1) LECRIM: 

The judicial warrant authorizing access to the information contained in the devices 
this section refers to, shall determine the conditions and scope of the search and may 
authorize the copying of the computer data found. It shall also determine the conditions 
necessary to ensure data integrity and preservation guarantees to enable, where appropriate, 
the examination by an expert for preparing an expert opinion. 

 

The judicial warrant has to show that all requirements for the intrusion into the 
privacy of a citizen are met. If the warrant is not adequately motivated, the encroachment 
shall be unlawful, with direct negative consequences for the admissibility of the evidence 
obtained. The general rules and principles on exclusionary rules of evidence shall apply 
also to the evidence collected through an unlawful search or interception of 
communications. Spanish legislation provides for a very strict exclusionary rule. The key 
statutory provision regarding the exclusion of evidence is art. 11.1 of the 1985 Organic Law 
of the Judicial Power (Ley Orgánica del Poder Judicial, hereinafter LOPJ), which was 
enacted one year after the Constitutional Court’s landmark decision STC 114/184 and 
clearly influenced by it. Art. 11.1 LOPJ reads: „Evidence obtained, directly or indirectly, in 
violation of fundamental rights or liberties, shall have no effect.”  

The doctrine of the indirect or „reflex effects” – fruit of the poisonous tree – 
determines the exclusion not only of the main evidentiary elements but also of those other 
elements of evidence that constitute a derivation of the originally illegal act. Spanish courts 
have followed the doctrine of the „reflex effects” in those cases where not applying it, 
would result in leaving fundamental rights unprotected. For instance, recordings obtained 
through illegal phone tapping are not accepted, neither is accepted the testimony of the 
officer in charge of the recording, for otherwise the meaning and purpose of the 
exclusionary rules would be dodged and it would encourage the adoption of measures that 
are contrary to the constitutional right to the confidentiality of communications.  

 
4. Assessing the proportionality of the measure 
Not meeting the proportionality test or not justifying the grounds for considering the 

measure restrictive of a fundamental right in compliance with the proportionality test, will 
render the investigative measure unconstitutional – and therefore void – for breach of the 
right to privacy, data protection and the right of the confidentiality of the communications. 
The proportionality of the measure is one of the essential safeguards for the respecting 
human rights, and IT investigative measures have to strictly comply with it26. 

In this section I will point out some of the challenges that judges face when assessing 
the proportionality of the remote search of a computer. There is, first, the problem of how 

                                                 
26 See the Explanatory Note to the Budapest Convention, para.146: Another safeguard in the 
convention is that the powers and procedures shall „incorporate the principle of proportionality.” 
Proportionality shall be implemented by each Party in accordance with relevant principles of its 
domestic law. For European countries, this will be derived from the principles of the 1950 Council of 
Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, its applicable 
jurisprudence and national legislation and jurisprudence, that the power or procedure shall be 
proportional to the nature and circumstances of the offence. Other States will apply related principles 
of their law, such as limitations on overbreadth of production orders and reasonableness requirements 
for searches and seizures. Also, the explicit limitation in Article 21 that the obligations regarding 
interception measures are with respect to a range of serious offences, determined by domestic law, is 
an explicit example of the application of the proportionality principle.  
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to evaluate the necessity of the measure if the law enforcement officers do not know where 
the data are located. And second, the problem of seizing the digital data that fall within the 
scope of the judicial warrant. I will mention here also the jurisdiction problems that may 
arise if the law enforcement officers do not know where the data are located and these are 
stored in a foreign jurisdiction or in numerous jurisdictions. 

1) One of the main difficulties – and responsibilities – for judges when deciding on 
whether an investigative measure is to be authorized or not, is to determine if such measure 
is proportionate or not, if the sacrifice in the sphere of the fundamental rights is justified by 
the aim of prosecuting a crime. In case of very serious crimes, such assessment is much 
easier, provided that the degree of suspicion is sufficiently shown. There is agreement that 
for prosecuting transnational organized crime and terrorism, or even crimes against minors 
and incapable persons, the restriction of the suspect’s privacy might be legitimate, even by 
way of searching his computer with the help of forensic tools. However, when it comes to 
criminal offences committed through computer technology, the assessment on the 
proportionality of the measure may represent a difficult challenge, because the damage to 
society by those crimes may be not so evident. In those cases in which the criminal penalty 
for such offences remains low, the seriousness of the offence is certainly not a ground to 
justify the sacrifice of the fundamental right to privacy. Then, why has the legislator opened 
the possibility to authorize a measure like the “hacking” of a computer by the police for 
prosecuting crimes that are not even considered as grave crimes? 

The answer, as explained also in the Budapest Convention, is to be found in the 
necessity of the measure: unless these IT investigative measures are not provided, most of 
the crimes committed through computer technology will remain undiscovered. In order to 
avoid that the Internet becomes an „outlaw place”, citizens will have to take into account 
that their privacy might be encroached, even for investigating minor crimes. The perils the 
global citizen is facing might render such approach reasonable, and I cannot object to it. 
Nevertheless, this approach is not without controversy and proof of this is the preliminary 
referral to the European Court of Justice filed by the Provincial Court of Tarragona (Spain), 
asking for guidance on how to interpret the principle of proportionality27. 

However, when the rule on remote access to computers allows this measure to be 
adopted within the investigation of „offences committed through computer systems”, in no 
way this means that whenever there is suspicion that this type of crime has been committed 
the remote access to a computer with the help of special software shall be granted. Before 
taking that decision, the investigating judge shall evaluate all the other elements that would 
render the measure proportionate. First, the seriousness of the crime, taking into account 
not only the penalty threshold but also the need for the deterrence effect of enforcing the 
criminal law, and the damage that such behaviours are causing to society or to the relevant 
individual. Furthermore, the judicial authority has to carefully scrutinize if such evidence is 
really relevant for the investigation because there are no other means of evidence. And 
finally, and most important, if there are no other means less intrusive to the right to privacy 
that could lead to similar evidentiary elements. 

At this point, I would like to return to a question that has been mentioned above: 
when is the remote search of a computer really necessary? The question is certainly 
relevant, for the „hacking” of a computer will be proportionate within a criminal 

                                                 
27 Although the case that causes the preliminary reference is the search of a mobile telephone and the 
facts occured prior to the entering into force of the Organic Law 13/2015, of 5 October, it shows how 
preoccupied the judges are when it comes to assesing the proportionality of the IT investigative 
measures. See  http://www.iustel.com/diario_del_derecho/, of 8 April 2016. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 90

investigation only when it is strictly needed, because no other less intrusive means to access 
the data are available. The assessment in each case of the compliance with this requirement 
is to be done by the investigating judge, which in some cases will request that other means 
are tried first and other times will consider that those other means are likely to be 
unsuccessful. This is one of the points that needs a deep empirical analysis. In practice, the 
necessity of the remote search should be clearly and specifically explained in the judicial 
warrant. Judges should check if less intrusive means are really viable or not, and bad 
practices such as introducing in the warrant general formulary statements as „considering 
that the data needed for the investigation cannot be acceded through other less intrusive 
means, etc.” should be avoided. 

In principle, the remote search of computers should be granted only if the law 
enforcement agents cannot identify the physical location of the stored data, for only then 
the remote access would be necessary. When the data are located at a physical address, a 
traditional search and entry measure with authorization to search the computers seized at 
that place would suffice. But then another question arises: if the investigating judge, prior 
to issuing the warrant authorizing the remote search must be satisfied that finding the 
physical location of the computer was not possible; or if it would it suffice to justify that, 
although the location was known, the entry and search measure would impede the 
advancement of the investigation, and therefore a surreptitious search of the computer is 
needed.  

There is still another issue that will need to be addressed in the future practice and 
relates to the location of the data. If the law enforcement agents present evidence that the 
data are not accessible through a traditional search of a computer, because the data are 
stored in the cloud or out of the country, what should the investigating judge decide? Can 
he authorize an extraterritorial remote search of the computer on the basis that the Spanish 
law does not expressly prohibit it? Or should the judge reject it, following the principles of 
the Budapest Convention that provides to ensure the access to stored data „in the 
territory”?28 Accessing computers or data stored in another country is an action that raises 
issues on sovereignty principles and international comity, and should not be taken lightly29. 
The fact that technology allows access those data regardless of territorial borders does not 
mean that it should be permitted. But in this respect, once again the Spanish legislation is 
too ambiguous. Perhaps this ambiguity has been sought on purpose awaiting for future 
international agreements or a regulation at the EU level, as has been already pointed out in 
the Directive on the European Investigation Order30. In the USA, art. 41 (b) of the Federal 
Rules of Criminal Procedure limits the searches to the district issuing the warrant of the 
remote search of a computer. However, this is causing problems for in many cases the law 
enforcement agents applying for the measure do not know where the information to be 
seized is physically located. A legal amendment of this rule has been requested and is being 
currently discussed to authorize the remote search of computers also beyond the district 
where the warrant has been issued31. 
                                                 
28 See arts. 19, 20 and 21 of the Convention, referring to the own territory of the party. Trans-border 
access to stored computer data following the Convention is allowed either upon consent of the person 
who has authority to disclose the data, or without consent when those data are open source or publicly 
available data regardless where they are geographically stored (art.32 of the Budapest Convention) 
29 See J.L. Goldsmith, „The internet and the legitimacy of the remote cross-border searches”, 
2001University Chicago Law Rev., pp. 103-118. 
30 See art.31 of the Directive 2014/41/EU of 3 April 2014 regarding the European Investigation 
Order, OJ 1.5.2014, L 130/1. 
31 See, for example, D.R. Benemann and D.L. Elm, „Extraterritorial Search Warrants. Rule Change.”, 
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On the other hand, if the domestic law of the state where the data are located does not 
allow foreign authorities to search the computers that are in their territory, the remote 
search would not comply with the lex loci. Which means that, being the measure unlawful 
in the state of execution, the admissibility of evidence could be questioned. This topic, 
however, has generated so much debate that it cannot be adequately analysed within the 
scope of this article. 

The above-mentioned aspects are not addressed by the 2015 law and therefore will 
require a fine assessment by the judges seeking to comply with human rights standards. I 
must reiterate, however, that the „hacking” of computers is such an intrusive measure that it 
should be granted only after the investigators have made reasonable efforts to identify the 
physical location of the computer and the stored data. This could, and probably should, 
have been set out specifically by the rules on remote access of computers in order to avoid 
that the general requirement of „absence of less intrusive measures” is not adequately 
understood – or is manipulated – in practice. 

2) Another highly problematic issue arises with regard to the data to be seized during 
the search of a computer. Art. 588 septies (a) LECRIM states that the judicial authorization 
shall define the scope of the search and also determine if the data can be copied and how 
these copies are to be preserved. 

In traditional searches of homes or other premises, only those elements of evidence 
that are related to the crime under investigation can be subject to seizure. The problem with 
the search of computers lies in the way the data may be stored, where irrelevant data may 
be kept together with those data that fall within the scope of the search warrant. The 
retrieval of computer data usually involves transferring all data through a cloned copy of all 
the files. Once all the data stored in the searched computer have been retrieved and copied, 
how should the IT law enforcement officers proceed to discriminate between the relevant 
and irrelevant files? Can they scrutinize all the data in order to select those that fall within 
the scope of the warrant? Should forensic tools be used also to limit the computer search 
only to certain types of files or data? Should the law impose the obligation to use these 
types of targeted search tools? 

Starting with the latter question, we must accept that using certain keywords or 
targeting certain files to limit the scope of the search in the computer can help identify the 
relevant data. However, they can also cause that important information for the investigation 
is not be detected. The use of searching tools to limit the seizure of data does not seem 
adequate for it will not ensure that all the needed data have been retrieved and preserved.   

If such tools are not adequate, there should be some way to maintain the privacy of 
the materials that are mixed with the seizable data. But how to segregate the data that are 
relevant for the criminal investigation from those falling out of the scope of the judicial 
warrant? Who should do it? 

We must take into account that this type of searches affects not only the rights to 
privacy, data protection and confidentiality of communications of the computer’s owner or 
user but also the right to privacy of numerous persons completely unrelated to the crime. 
The Spanish law insists on the compliance with the specificity and the proportionality 
principles in granting and executing the measure, but it does not say anything about how 
these principles shall be respected in the remote search of computers. The judicial warrant 

                                                                                                                            
29 Criminal Justice 2014-2015, pp. 9-12, p. 10.On the problems of remote search of computers within 
different states of the USA, due to the different scope of the 4th Amendment protection in them, see 
S. W. Brenner, „Law, Dissonance, and Remote Computer Searches”,14 North Carolina Journal of 
Law & Technology, vol. 14-1, 2012-2013, pp. 43-92, pp.60 ff. 
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shall specify if the law enforcement authorities are authorized to copy and preserve the data 
and shall also set out the precise measures to be carried out to preserve the integrity of the 
data. These are general formulae that need to be concretized. The proportionality principle 
can be infringed at the stage of granting the access as well as at the stage of executing the 
measure, but regarding to latter nothing is stated in the law. It shall be defined in the 
judicial warrant, but at the present judges lack of guidelines on how to proceed in this 
regard. 

At the same time, it is important to keep in mind that the volatility of digital data 
requires adopting quick measures to preserve the data and avoid its destruction. It is logical 
that, during the execution of the remote search of a computer, the law enforcement officers 
cannot undertake the task of scrutinizing all the files in order to copy only those that are 
relevant for the investigation. The data collection process is automated and no human 
officer will actively decide what data is relevant and, more importantly, is highly sensible 
private data, such as medical and financial information or documents equivalent to diary 
entries32. All the data will be copied, and the segregation of the data will come later. If we 
trace an analogy with the proportionality of documents that can be seized within a 
traditional home or office search, seizing all data would be clearly disproportionate. The 
judgment of the ECtHR in Niemietz v Germany is very illustrative in this regard33: the 
search of the premises of a lawyer, related to the crime investigated, was held in violation 
of art. 8 of the European Convention of Human Rights, precisely because a 
disproportionate number of files not linked to the crime and not useful for the criminal 
investigation were seized during the search. Should this case law be also applicable to 
remote searches of computers? If we answer in the affirmative, we face the dilemma that 
either all the computer data could not be copied or all computer searches would be 
infringing the proportionality principle. Which leads us to conclude that the same criteria 
for assessing the proportionality of the seizure of tangible data cannot be applied to the 
digital data.  

Having said this, the question remains: how to segregate the relevant from the 
irrelevant data? How to discriminate data that affect the core area of privacy from those that 
do not? There are no rules in the 2015 law to that purpose with regard to the remote search 
of computers. In the case of the interception of communications, Spanish courts have been 
very strict in requiring law enforcement officers to hand over all the intercepted material to 
the investigating judge; the police cannot select conversations or communications, and all 
the communications are to be disclosed and make available to the defence (save those 
affecting the core element of the intimacy)34. If we apply those criteria by analogy, all the 
data seized during the remote search of a computer must also be transferred to the 
investigating judge35. This entails further practical problems: on the one side the huge 

                                                 
32 W. Abel (2009), p. 103. 
33 ECtHR Niemietz v Germany, of 16 December 1992, Appl. Nº. 13710/88. 
34 Art. 588ter (i) LECRIM, now provides that those conversations affecting to the intimacy of the 
parties, those parts will not be made available to the parties to the proceedings. The parties have to be 
informed that such parts have been excluded from the copies of the communications they have 
obtained. It is unclear how this provision will be interpreted and applied. It is to be welcomed that the 
LECRIM has introduced this rule to better protect the core of the right to intimacy of the persons 
whose communications have been intercepted, however it will have to be balanced if those 
communications affecting the intimacy are relevant as evidence or not. There is no exclusionary rule 
of evidence based on the protection of the core content of the right to privacy (or intimacy). 
35 The German courts have also stated that the selection of data has to be done by a judicial authority – 
encompassing this concept also the public prosecutor and a judicial officer –, but not the police. 
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workload that this causes, for the amount of data might be enormous; and second, the 
possible lack of experience of the judicial authorities to carry out such duties, for they may 
also need the use of complex software. 

One of the difficulties of this matter is that electronic storage devices contain so much 
information about the life of a person that retrieving and preserving those data through a 
comprehensive copy clearly goes beyond the scope of the investigation of a particular 
crime. It would amount to an inquisitio generalis upon the person under investigation. 
Giving so much power to the state is something that every democratic system should avoid. 
And still, how to avoid it? Without the aim of proposing conclusive solutions I can think of 
two ways. One would be to appoint an independent authority to segregate the data retrieved 
and exclude from the investigation those that fall out of the scope of the judicial warrant. 
The other would consist in limiting the use of such materials as evidence in other criminal 
investigations or, in other words, in restricting the possibility of using accidental findings of 
evidence related to other crimes. However, none of these approaches seems to have been 
followed by the Spanish law.  

If we focus on the question of accidental discoveries – data collected by chance 
during the interception of the communications, relating to another criminal offence 
different from the one for which the judicial warrant was issued – until the Law 13/2015 
there was no specific rule in the LECRIM. The courts, however, had developed a set of 
principles to be applied to accidental discoveries, mainly within the realm of the execution 
of home searches, but also with regard to telephone interceptions. The new rule on 
accidental discoveries only states that those elements can be used to trigger another 
criminal investigation upon judicial authorization, only once the investigating judge has 
checked how the evidence was collected and has assessed the circumstances of such 
accidental finding (art. 588 bis (i) referring to art. 579 bis LECRIM). But no further details 
as to their evidentiary value are provided.  

In sum, in my view, by simply ignoring the above-mentioned problems the law has 
failed to ensure compliance with human rights standards and with the proportionality 
principle when regulating the remote access to computers with the aid of forensic tools. 

 
5. Concluding remarks 
The encroachment by the state on the right to privacy through the search of a 

computer needs to be subject to clear and principled controls. These controls must be even 
stricter when this measure is carried out in a clandestine way, by using forensic malware to 
provide remote access to data stored in a computer. Although this measure may be 
necessary for investigating certain types of crimes, it should not be authorized as a general 
law enforcement measure. On the contrary, it should be granted only in very exceptional 
circumstances, if there is a stringent necessity and all the elements to assess the 
proportionality of such intrusive measure have been adequately taken into account by the 
judicial authority.  

The regulation of the IT investigative measures in the Spanish law of October 2015 is 
to be welcomed, as Spanish authorities until now were acting in most cases at the edge of 
legality, precisely because of lack of specific legal provisions. Providing a complete 
regulation of the IT investigative measures not only promotes the efficiency in fighting 
grave crimes but also strengthens the legal security.  

With regard to the remote access and search of computers with the help of forensic 
tools, the Spanish law has taken a significant step in the use of technological measures in 
the criminal investigation. Many other countries already had introduced this measure in 
their laws, and Spain has tried to adapt to the new technological possibilities, which merits 
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a positive assessment. Courage in modernizing the criminal investigation measures, as well 
as efforts to comply with international obligations, should be praised. However, when 
highly intrusive measures as remote access to computers are newly introduced, it is 
important to balance very carefully the interests at stake and to provide all possible 
safeguards to ensure that human rights will be respected. In this sense, an adequate protocol 
to ensure compliance with the proportionality principle when granting and executing the 
remote access to data stored in computers is missing in the 2015 law. Although the law 
provides for a quite comprehensive regulation, there are still many pending issues that need 
to be addressed. And, as it happens with many other measures that imply a restriction of 
fundamental rights, the final assessment shall rely in the judicial authority issuing the 
warrant, his evaluation of the proportionality and necessity of the measure in a precise case. 
And only by checking the grounding of these warrants it will be possible to see what is 
finally the price we citizens are paying with our privacy for combatting cybercrime and 
other forms of crimes that use the ICTs. 

It can be exceptionally accepted that trojans become the new investigators, but not 
that those trojans are used to give the state access to the whole life of a person that is under 
investigation for a crime that might not be even serious. Granting access to all data opens 
the doors to the prospect of a state that engages in a dangerous inquisitio generalis, which 
not only poses risks to the right to privacy but also to the basic principles of the rule of law. 
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Abstract: Society, based on the principle of the rule of law, creates their government 
through legal means. Modern transition of the government in the virtual environment does 
not override this principle. State structures and mechanisms in the new environment should 
be created and act, based on legal normative models. These postulates do not find 
realization in Bulgarian e-government. It is built on the basis of information, technological, 
but not legal model. The article gives the concept of e-government as a legal phenomenon. 
Outlined is the contents of the legal model of e-government. 
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Върховенство на правото 
 

Общество, спазващо принципа за върховенство на правото, изгражда своята 
държава чрез правни средства. Съвременният преход на държавата във виртуалната 
среда не отменя този принцип. Поради редица причини този преход е комплексен, 
системен и не може да се ограничи само до определени дейности или качества на 
държавата. Структури на държавни органи, административни производства и актове, 
цялостни регулативни механизми в новата среда следва да бъдат създавани и да 
действат въз основа на правни нормативни модели.  

 
История и съвременно състояние 
 

Идеята за „ре-инженеринг на бизнес процесите в администрацията“ се повтаря в 
стратегии, концепции и пътни карти за електронното правителство от първата стра-
тегия (2002 г.) досега. 

Например Стратегията за развитие на електронното управление в Република 
България 2014-2020 г. в раздел, озаглавен „Визия за електронно управление“ поставя 
като стратегическа цел „усъвършенстването на административните бизнес-процеси“. 
До 2020 г. се очаква въвеждане на „ефективни бизнес модели в работата на админи-
страцията“.  

В проекта на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на елек-
тронното управление в България за периода 2015-2020 г. в т. 5.14. Надграждане на 
имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър (КР) и предоставяне на до-
пълнителни е-услуги четем: „На база на доклад за бизнес процесите в имотния  ре-
гистър, извършен по оперативна програма „Административен капацитет”, са иденти-
фицирани процеси, които могат да бъдат трансформирани в електронни услуги, както 
и процеси, при които е необходима интеграция с КР.“ Същият източник в т. 4.2 пред-
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вижда да се „ускори прилагането и институционализирането на бизнес процесите и 
организационните механизми“. 

От юридическа гледна точка тези „бизнес процеси“ са нищо друго, освен юри-
дически производства. 

Стратегията 2014-2020 г. определя Модела на електронно управление (т. 7) като 
съставен от Информационен и Технологичен модел. Юридически модел липсва. 

Нормативните актове в областта на електронното управление не са създадени 
въз основа на едно цялостно виждане, съдържат противоречия и празноти. Някои от 
тях като например Законът за електронното управление (ЗЕУ), имат слаб или никакъв 
регулативен ефект. Проблематика, която следва да получи законова уредба, се уреж-
да от подзаконови актове. 

Законов израз получават принципи, които противоречат на принципите и нор-
мативната уредба на защитата на личните данни. Например това са принципите за ед-
нократно събиране и многократно използване на лични данни (чл. 2 ЗЕУ), както и 
служебно изпращане на данните (чл. 3 ЗЕУ),  

Дейности, представляващи формиране на волеизявления относно администра-
тивните производства, се предоставят на образувания, които нямат правотворчески 
правомощия (например Съвет по вписванията) и във форма извън формата на 
нормативните актове.  

Например, Наредбата за регистрите на информационните обекти и електронни-
те услуги в чл. 2, ал. 2 въвежда Регистър на електронните услуги като база от данни, 
съдържаща формализирани технологични описания на електронните административ-
ни услуги и на вътрешните електронни услуги. Вътрешните електронни администра-
тивни услуги, свързани с осъществяването на правомощията на административните 
органи и с извършването на електронни административни услуги, се предоставят по 
електронен път. 

В регистъра на електронните услуги се вписват първични и комплексни услуги. 
Всъщност първични услуги са вътрешно-административните производства, а ком-
плексни услуги са между-административните производства. Според чл. 12, ал. 1, т. 3 и 
чл. 13, т. 1 от Наредбата, вписването на първична или комплекса услуга в Регистъра 
създава възможност тази услуга да се използва в нормативни актове, включително в 
определенията на комплексни електронни услуги. 

Технологични описания на електронни административни услуги., т.е. админи-
стративни производства, създадени не по реда на нормотворчеството и санкционира-
ни от организационно образувание без нормотворчески правомощия, осъществяват 
правомощия на държавни органи и се включват в нормативните актове, определяйки 
административни производства. 

 

Изводи. Електронното правителство не се разбира като юридическо явление. 
Това състояние предопределя общата ориентация и съдържанието на методите 

за изграждане на електронното правителство. Те не са основани върху правото, не ре-
ализират принципа за върховенство на правото. Създаването на електронно прави-
телство не се схваща като юридическа дейност. 

Ето защо преобразуването на държавата от материална във виртуална среда има 
ограничен обхват. Цялостната и неделима система на държавата, нейната структура, 
механизми и действие не са предмет на използваните методи. Електронните услуги 
са център на внимание при създаване на електронното правителство. Тази непълна 
предпоставка се отразява върху всички следващи замисли, модели, стратегии и кон-
цепции. 
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Процесът е замислен и се ръководи от неюридически модели. Това означава, че 
едно типично юридическо образувание, каквото е държавата, се преобразува в 
„електронна“, създава се „електронно битие“ на държавата въз основа на инфор-ма-
ционни и технологични модели, но не и въз основа на юридическа представа, модел 
за държавата. 

Този подход продължава в нормативните актове. Законът за електронното 
управление не се основава върху цялостна представа за действието на държавата и 
поради това не урежда съществени въпроси на нейното действие във виртуалната 
среда. Например, към ЗЕУ с подзаконови нормативни актове се създава организаци-
онно образувание, санкциониращо юридически производства, които след това се из-
ползват в нормативните актове. 

Принципът за върховенство на правото не се прилага при конструиране на 
съвременното виртуално битие и виртуално действие на държавата. 

 
Понятие за електронно правителство 
 

Електронното правителство е резултат от прехода на държавата от материална 
във виртуална среда. 

Класическата държава е правно образувание. В правовата държава структура-
та, функциите, производствата, актовете на държавните органи се създават чрез прав-
ни норми. Това означава, че:  

тези явления са замислени като юридически явления; 
те са проектирани съобразно утвърдени принципи – принципите на правовата 

държава и върховенството на правото; 
замисълът за тяхната структура, функции, правомощия, дейност е създаден и 

изразен чрез правни механизми и форми от компетентни държавни органи,  оправо-
мощени от Конституцията и законите; 

те имат правна нормативна форма, изразяваща юридически модел; 
конституирането, т.е. претворяване в действителността на структура, функции, 

производства на държавните органи в материалната среда става по ред, определен в 
нормативните актове. 

Този нормативен модел е създаден въз основа на определени правни и организа-
ционни принципи, които осигуряват правата на участниците в правоотношенията. 
Той е израз на волята на законодателя. 

Нормативният модел на държавата в предходните общества е създаван въз осно-
ва на предпоставката, че държавните органи се образуват и действат в материалната 
среда. Правото е създало съответните нормотворчески методи, организационни прак-
тики именно въз основа на даденостите на материалната среда. 

 

Държавата във виртуалната среда. В нея структурата, функциите, производст-
вата, актовете на държавните органи също следва да се създават чрез правни норма-
тивни средства. 

Държавата като правно образувание следва да е замислена като юридическо яв-
ление, проектирано съобразно утвърдени принципи – принципите на правовата дър-
жава и върховенството на правото. 

Замисълът за нейната структура, функции, правомощия, дейност трябва е създа-
ден и изразен чрез правни механизми и форми от компетентни държавни органи,  оп-
равомощени от Конституцията и законите. 

Те също трябва да имат правен нормативен израз, съдържащ правен нормативен 
модел. 
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Новост е, че правният нормативен модел се обективира не само в юридически 
актове, но и в информационни технологии.  

Конституирането, т.е. претворяване в действителността на структура, функции, 
производства на държавните органи в идеалната среда следва да става по ред, опреде-
лен в нормативните актове. 

Като цяло налага се правото да създава нормативни и организационни модели 
във виртуалната среда. 

Класическата правна наука, съвсем естествено, не е създала методи за изграж-
дане на държавата в новата идеална среда. Няма общ модел на правно действие във 
виртуалната среда. Няма дори теоретични виждания, които да поставят по горния на-
чин въпроса за правната същност на държавата, съществуваща във виртуалната 
среда. 

 

Необходимите новости като теоретични предпоставки, развити и обогатени 
общотеоретични понятия, модели на нормативни механизми за правно действие във 
виртуалната среда, методи за нормосъздаване и нормативна реализация се създават 
от правната информатика и от информационното право. 

 
Необходим е цялостен модел 
 

Ако застанем на позицията, която разглежда държавата като цялостно 
системно образувание, чиято структура, функции, правомощия, производства и ре-
зултати се определят от правото, тогава неминуемо първият извод ще е, че всеки 
един замисъл, модел и реализация в тази система ще имат правни качества. 

Наложителни са цялостни решения, а не проекти, изхождащи от частична ин-
терпретация на качества, напр. както изходната позиция на електронните услуги. На-
ложително е също създаването на модел на действие на електронното правителство, 
основан върху правото и неговите принципи. 

 

Общ юридически модел. Изложил съм този модел в студията „Юридически 
модел на действие на правото във виртуалната среда“1. 

 

Конкретизация на общия модел. Електронното правителство е конкретизация на 
цялостния юридически модел на правно действие във виртуалната среда спрямо 
изпълнителната власт. Това означава, че всички явления и механизми, предписвани 
от общия юридически модел, следва да получат правна нормативна уредба.  

 

Конкретизираният модел съдържа: 
Представяне на държавни органи и техни организационни структури във вирту-

алната среда.  
Представяне на производствата на държавните органи, осъществявани във вир-

туалната среда, като конкретизация на общите модели на юридически производства в 
същата тази среда. 

Уредба на електронните административни актове като конкретизация на форма-
та на юридическите актове от общия юридически модел 

Особени правила за удостоверяване на правни изявления във виртуалната среда, 
вкл. електронни подписи. 

Конкретизация на общата уредба на електронните регистри. 
Конкретизация на уредбата за обмен на електронни изявления, препоръчана 

електронна поща. 
                                                 
1 Вж. сп. „Юридически свят“, 2013, № 2. 
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Конкретизация на общата уредба на дълготрайното запазване на резултатите от 
реализацията на правните норми във виртуалната среда. 

Конкретизация на уредбата на личните данни в електронното правителство въз 
основа на принципите за защита на правото на личен живот и преодоляване на 
съществуващите противоречия между тези принципи и сега закрепените принципи за 
реализация на електронните услуги в ЗЕУ. 

 

Други конкретизации. Аналогични модели представят правната същност и опре-
делят качествата на електронното правосъдие, електронната търговия и пр. 

 
Заключение 
 

Дейностите по създаване на електронното правителство следва да се припознаят 
от правната общност като дейности, стоящи изцяло в сферата на правната наука, 
нормотворчеството и правната реализация. 

Нормативните актове и тяхната реализация трябва да се създават въз основа на 
общия юридически модел на действие на правото във виртуалната среда. 

Планове, стратегии, пътни карти и други работни материали следва да са про-
дължение и реализация на нормативните актове в тази област. 

Юридическият модел на електронното правителство е основа за създаване на 
методи за изграждане на това явление, за преход на държавата от материална във 
виртуална среда. 

Дейностите по създаване и развитие на електронното правителство са едновре-
менно усилия и резултати, водещи до формиране и обогатяване на виртуалната прав-
на реалност. 
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Abstract: With the adoption of Regulation (EU) No. 910/2014 the electronic identification 
and the electronic trust services become particularly important to the digital document 
turnover at both national and European level by receiving a key role in the built-up of trust 
in the electronic environment and in the opportunities it offers. The new European legal 
framework, directly applicable to the national legislation, is expected to significantly boost 
the electronic identification and the electronic trust services, as a result of which these tools 
will substantially contribute to the increase of the transparency, the neutrality and thus of 
the effectiveness of electronic transactions. 
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electronic transactions 
 
 

Регламент № 910/2014 [1], целящ повишаване на доверието и удобството в 
трансграничните електронни трансакции в държавите-членки на ЕС, представлява за-
бележителен елемент в законодателния арсенал на ЕС по отношение на цифровия 
единен пазар, доколкото изграждането на доверие в онлайн средата в днешно време 
играе изключително важна роля в икономическото и социално развитие. Регламентът 
е забележителна крачка напред към създаването на обща рамка за сигурни електрон-
ни взаимоотношения между гражданите, бизнеса и държавните органи. 

Приемането на Регламент № 910/2014 е резултат от острата нужда от укрепване 
на развитието на цифровия пазар на ЕС чрез въвеждане на съгласувана и всеобхватна 
правна рамка, която да подсили най-новите постижения в областта, като в същото 
време отстрани установените недостатъци. 

 
I. НЕДОСТАТЪЦИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕФОРМА 
Редица проблеми, предизвикващи свиване на европейската цифрова икономика 

и спиращи нейния растеж, бяха широко дискутирани и потвърдени няколкократно от 
органите на ЕС. В съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа” [2] беше отбелязано, че 
разпокъсаността на цифровия пазар, липсата на оперативна съвместимост и растяща-
та киберпрестъпност представляват основни пречки за растежа на цифровата иконо-
мика и следователно е нужно да бъдат преодолени. В друг свой документ от 2010 г. - 
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Доклада за гражданството на ЕС, озаглавен „Премахване на пречките за упражняване 
на правата на гражданите на ЕС” [3], Комисията изтъква необходимостта да се пре-
одолеят основните трудности, които възпрепятстват гражданите на Съюза да се въз-
ползват от предимствата на цифровия единен пазар и предлаганите на него трансгра-
нични цифрови услуги. В допълнение, в свое съобщение за медиите, озаглавено 
„Списък със задачи в областта на цифровите технологии: нови приоритети за периода 
2013-2014 г.” [4], публикувано на 18 декември 2012 г., Комисията подчертава факта, 
че „цифровата икономика се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите 
икономически отрасли, но понастоящем потенциалът й не може да се разгърне пора-
ди нехомогенната общоевропейска рамка на политиките”. Друг установен проблем е 
обстоятелството, че Директивата за електронните подписи [5] обхваща електронните 
подписи, „но не предоставя цялостна трансгранична и междусекторна рамка за сигур-
ни, надеждни и лесни за използване електронни трансакции” [6]. Както заглавието 
подсказва, Директивата за електронните подписи покрива единствено областта на 
електронните подписи и не съдържа допълнителни правила относно други удостове-
рителни услуги, които днес се считат за важни за създаването на доверие и сигурност 
на Европейския цифров единен пазар. 

 
II. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

Всички тези недостатъци представляват сериозно предизвикателство пред Евро-
пейската комисия, която през 2011 г. беше приканена от Съвета [7] да допринесе към 
цифровия единен пазар чрез създаване на подходящи условия за взаимно трансгра-
нично признаване на ключови фактори като електронната идентификация, електрон-
ните документи, електронните подписи и услугите по електронно доставяне.  

По средата между влизането на в сила на Регламента (което се случи на 17 сеп-
тември 2014 г.) и деня, когато повечето от разпоредбите на Регламента ще започнат да 
се прилагат (1 юли 2016 г.) може да се каже, че предизвикателството е било прието с 
радост и скоро ще бъде преодоляно. 

Регламент № 910/2014 представлява ясен и изчерпателен инструментариум за 
създаване на механизми и правила за надеждни и сигурни електронни трансакции. 
Регламентът се изправя пред предизвикателствата към международните трансакции и 
тяхната правна рамка, породени от развитието на новите технологии. Така Регламентът с 
готовност обхваща въпроси, които никога преди не са били регулирани на ниво ЕС.  

 
III. МЕТОДОЛОГИЧЕН ПОДХОД И ПОДОБРЕНИЯ 

Една от основните цели на Регламент № 910/2014 е да се премахнат съществу-
ващите бариери пред трансграничната употреба на широко използваните в отделните 
държави-членки средства за електронна идентификация, доколкото тези бариери пре-
чат на гражданите на ЕС да използват своите средства за удостоверяване на иден-тич-
ността си в друга държава-членка и не позволяват на доставчиците на услуги да се 
въз-ползват в пълна степен от преимуществата на вътрешния пазар. Регламентът раз-
глеж-да и липсата на взаимно признаване между държавите членки в ЕС на схемите 
за електронна идентификация, използвани на национално равнище, чрез прилагане на 
рационален и добре премерен подход. 

 
1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА РЕГЛАМЕНТА 
На първо място, приложното поле на Регламента е внимателно ограничено. За 

целите на трансграничната употреба на средствата за електронна идентификация 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 102

Регламентът обхваща само обществени услуги. На частния сектор е предоставена 
пълна автономия. Независимо от това, частният сектор бива активно насърчаван да 
ползва, на доброволна основа, средствата за електронна идентификация в рамките на 
схема за идентификация, за която е извършено уведомяване, когато възникне такава 
нужда за онлайн услуги или електронни трансакции. 

 
2. НЕЗАВИСИМОСТ ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 
На второ място, на държавите членки е дадена голяма степен на независимост. 

Те запазват правото си да използват или въвеждат средства за електронната иденти-
фикация за целите на достъпа до онлайн услуги. Държавите членки също така могат 
да решават дали да уведомяват Европейската комисия за всички или за някои от из-
ползваните на национално равнище схеми за електронна идентификация за достъп до 
обществени онлайн услуги. С Регламента не се цели намеса по отношение на систе-
мите за управление на електронната самоличност и свързаните с тях инфраструктури, 
установени в държавите-членки. Целта на Регламента е да се гарантира, че е възмож-
но да се осъществява сигурна електронна идентификация и сигурно електронно 
удостоверяване на автентичност. 

 
3. ДОКУМЕНТ, БАЗИРАН НА ПРИНЦИПИ 
На последно, но най-важно място, Регламентът се основава не на строги норма-

тивни правила, а на набор от принципи. Подобна гъвкавост придава допълнителна 
стойност на механизмите, въведени с Регламента. Той е обвързан с принципа на тех-
нологична неутралност, което означава, че Регламентът не въвежда изисквания, които 
могат да бъдат изпълнени единствено от определена привилегирована технология. 
Тъкмо обратното – правната сила на Регламента може да бъде постигната чрез как-
вито и да е технически средства, които удовлетворяват изискванията, въведени от 
него. Регламент № 910/2014 възприема подход, който е открит към иновациите и 
предвижда актуална нормативна рамка, съответстваща на непрекъснато растящите 
темпове на развитие на технологиите. Друг принцип, залегнал в Регламента е, че ме-
тодите за сертифициране на сигурността на информационните технологии са базира-
ни на международни стандарти. Внимателно е предвидена и евентуална бъдеща поява 
на иновативни решения и услуги, за които все още може да не са налице стандарти за 
сигурност. В подобни случаи документът предвижда използване на алтернативни 
процеси, съпоставими със съществуващите стандарти. 

Независимо от гореспоменатите уточнения, Регламент № 910/2014 по същество 
прокарва два правни механизма – въвежда принципа за взаимно признаване на сред-
ствата за електронна идентификация на държавите-членки и създава обща правна 
рамка за използването на удостоверителните услуги. 

 
IV. ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

1. НОВОВЪВЕДЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ № 910/2014 
Взаимното признаване на средствата за електронна идентификация, въведено с 

Регламента, се откроява като принцип от първостепенно значение. Той обосновава ос-
новната цел на Регламент № 910/2014, а именно идеята за въвеждане на механизъм, 
гарантиращ, че гражданите и предприятията могат да използват своите средства за 
електронна идентификация за достъп до, най-малко, обществените услуги в целия 
ЕС. Съгласно този принцип държавите-членки следва взаимно да признават средства-
та за електронна идентификация [8] издадени в рамките на схема за идентификация 
[9], за която е извършено уведомяване. Механизмът ще се прилага в случаите, когато 
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националното право или административната практика изискват електронна иденти-
фикация чрез средства за електронна идентификация и удостоверяване на автентич-
ност за достъп до дадена услуга, предоставяна онлайн от орган от публичния сектор. 
Веднага щом е извършено доброволно уведомяване относно схема за електронна 
идентификация, взаимното признаване става задължително при условие, че са изпъл-
нени условията, определени в Регламент № 910/2014.  

Принципът на взаимното признаване е изграден на основата на няколко елемен-
та, целящи създаване на доверие между държавите членки и гарантиране на успеш-
ното прилагане на неговите механизми.  

А. Необходимост от уведомяване на Европейската комисия 
На първо място, за да може едно средство за електронна идентификация на да-

дена държава-членка да бъде признато от другите държави-членки, то трябва да бъде 
издаден в рамките на схема за идентификация, за която е извършено уведомяване до 
Европейската комисия и което е било публикувано в Официалния вестник на ЕС. 

Б. Ниво на осигуреност 
Друг важен елемент е нивото на осигуреност на средствата за електронна иден-

тификация. Както е посочено в съображенията на Регламент № 910/2014, нивата на 
осигуреност следва да характеризират степента на надеждност на средството за елек-
тронна идентификация при установяване на самоличността на дадено лице. Нивото 
на осигуреност зависи от степента на надеждност, което средството за електронна 
идентификация предоставя по отношение на самоличността на дадено лице, и се ос-
новава на процеси, управленски дейности и извършвани технически проверки. Спо-
ред тези критерии, нивото на осигуреност би могло да се категоризира като „ниско“, 
„значително“ и „високо“. За целите на взаимното признаване, средството за електрон-
на идентификация, издадено от една държава-членка, трябва да съответства на ниво 
на осигуреност, равно или по-високо от нивото на осигуреност, изисквано от съответ-
ния орган от публичния сектор за онлайн достъп до услуга в друга държава-членка, 
при условие че нивото на осигуреност на тези средства за електронна идентификация 
съответства на ниво на осигуреност „значително“ [10] или „високо” [11]. Взаимното 
признаване на схеми за електронна идентификация, чието ниво на осигуреност е 
„ниско“ [12], е доброволно. В допълнение, съответният орган от публичния сектор 
трябва да прилага ниво на осигуреност „значително“ или „високо“ по отношение на 
достъпа до тази онлайн услуга. 

В. Техническо сътрудничество и оперативна съвместимост 
Техническото сътрудничество и оперативната съвместимост са друг важен еле-

мент, въз основа на който е изграден принципът за взаимно признаване. Държавите-
членки си сътрудничат по отношение на сигурността на схемите за електронна иден-
тификация и гарантират, че електронните схеми за идентификация, за които е извър-
шено уведомяване на Комисията, са оперативно съвместими. За целите на оператив-
ната съвместимост, Регламентът установява рамка за оперативна съвместимост, със-
тояща се от задаване на минимални технически изисквания във връзка с нивата на 
осигуреност, категоризиране на националните нива на осигуреност, задаване на ми-
нимални технически изисквания за оперативна съвместимост, както и минимален на-
бор от данни за идентификация, механизми за уреждане на спорове и общи оператив-
ни стандарти за сигурност. Рамката за оперативна съвместимост следва да се придър-
жа към принципа за технологична неутралност, да спазва европейските и междуна-
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родните стандарти, да улеснява спазването на принципа за защита на личния живот и 
да гарантира, че личните данни се обработват законосъобразно. 

Г. Необходимост от предоставяне на възможност за трансгранично онлайн 
удостоверяване на автентичност 

Взаимното признаване на средствата за електронна идентификация означава 
също, че държавите-членки предоставят възможност за трансгранично онлайн удос-
товеряване на автентичност. Тази възможност следва да се предоставя безплатно, ко-
гато се извършва във връзка с онлайн услуга, предоставяна от орган от публичния 
сектор. По отношение на субекти, които не са органи от публичния сектор, държави-
те-членки, могат, по своя преценка, да определят условия за достъп до онлайн автен-
тикация, при условие че тези условия не са непропорционални и дискриминационни 
към лица, установени в друга държава-членка. 

Д. Отговорност 
Регламентът въвежда и набор от правила относно отговорността. Включена е от-

говорността на държавите-членки (за щети, причинени на физическо или юридическо 
лице поради неспазване на изискванията, свързани с данни за идентификация на ли-
ца), на издателя на средството за електронна идентификация (за щети, причинени на 
физическо или юридическо лице поради неспособност средството за електронна 
идентификация да се припише на правилното лице), на страната, извършваща проце-
дурата по удостоверяване на автентичността (за щети, причинени на физическо или 
юридическо лице поради неспособност да се гарантира правилното функциониране 
на удостоверяването на автентичност). 

 
2. НОВОВЪВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВНАТА РАМКА 
В резултат на подема, който се наблюдава в рамките на ЕС, и българското зако-

нодателство предприема първи стъпки към по-богата уредба по въпроса за електрон-
ната идентификация. Именно в тази насока на второ четене е приет Законопроект за 
електронната идентификация, който има за основна цел да създаде инструмент за 
включването на България в един дългосрочен управленски модел за оперативно съв-
местима платформа за обществените услуги в Европа.  

В самия законопроект следва да се обърне внимание на няколко базови момента, 
които ще поставят основата за развитието на обществените отношения, свързани с 
електронната идентификация за в бъдеще. 

Основна роля при настоящото инкорпориране на новият европейски модел за 
идентификация играят министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, както и създаваните от тях контролни 
и административни органи. За български граждани, които пребивават в чужбина, е 
предвидено тази дейност да бъде подпомагана от дипломатическите и консулските 
представителства на Република България.  

На българските граждани и на чужденците, притежаващи ЕГН или съответно 
ЛНЧ и навършили 14 години, се предоставя възможност да притежават уникален 
идентификатор, на базата на който да бъдат ясно разграничавани от другите лица във 
виртуалната среда. Електронен идентификатор може да бъде получен едва след изда-
ване на удостоверение за електронна идентичност от компетентните органи. Удосто-
верението за електронна идентичност от своя страна е дефинирано като формализи-
ран официален електронен документ, издаден за определен срок и съдържащ елек-
тронния идентификатор на физическото лице и други негови лични данни. Удостове-
ренията се издават по писмено поискване на желаещите от министъра на вътрешните 
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работи, от регистрирани от него администратори на електронна идентичност или чрез 
дипломатическите или консулските представителства на България в чужбина. След 
успешното му издаване конкретното удостоверение се публикува в регистъра на удос-
товеренията за електронна идентичност, поддържан отново от министъра на вътреш-
ните работи. 

От тук нататък процесът по удостоверяване на електронната идентичност се из-
вършва чрез автоматизирана проверка на валидността на така издаденото удостовере-
ние при хипотези на предоставяне на електронни услуги или при заявка на заинтере-
совано лице. Предвидено е осигуряването на свободно и безплатно стандартизирано 
приложение за проверка на валидността на удостоверението за електронна идентич-
ност, което да бъде достъпно по електронен път. 

С оглед зачитане на конкретните нужди на гражданите е предвидено едно лице 
да има правото да поиска издаване на повече от едно удостоверение за електронна 
идентичност. Спазвайки принципа на технологична неутралност, законопроектът е 
уредил механизми електронната идентичност да се съхранява и активира чрез различ-
ни носители, включително документи за самоличност с чип, банкови карти с чип, 
други смарт карти и мобилни устройства. В дискрецията на титулярите на електронна 
идентичност е поставено пълното право да поискат спиране действието на издадено-
то удостоверение. Същото правомощие има и министърът на вътрешните работи в из-
черпателно изброените от закона случаи (напр. смърт на титуляря или при инциден-
ти, свързани с компрометиране на сигурността на удостоверението).  

С оглед на конфиденциалността и нуждата от абсолютна неприкосновеност на 
данните, които следва да бъдат събирани от физическите лица, министърът на вът-
решните работи създава и поддържа публичен електронен регистър на администрато-
рите на електронна идентичност и на центровете за електронна идентификация. Спо-
ред законопроекта те ще бъдат длъжни да създадат и поддържат вътрешни процедури 
за сигурност, при които да осъществяват дейността си, съгласно изисквания, опреде-
лени с наредба, издадена от МС в срок до 6 месеца от обнародването на закона в 
Държавен вестник. Процедурите за сигурност не са публични и отразяват съответст-
вието на администратора на електронна идентичност с изискванията на закона, както 
и надеждността и сигурността на осъществяваната от него дейност.  

Въвеждат се определени изисквания и по отношение на техническото оборудва-
не и технологиите, според които администраторите на електронна идентичност и на 
центровете за електронна идентификация трябва да осигурят и да използват процеду-
ри и методи за администриране и управление на сигурността на използваната инфра-
структура в съответствие с общоприети в международната практика стандарти за уп-
равление на информационната сигурност, определени в наредбата. 

Във връзка с взаимното признаване на национални схеми за електронна иденти-
фикация в рамките на Европейския съюз (ЕС) и за целите на трансграничната автен-
тикация съгласно Регламент № 910/2014 задължението за уведомяване на Европей-
ската комисия е възложено на министъра на вътрешните работи. На министъра на 
вътрешните работи е възложено и да следи за интегритета на схемата за електронна 
идентификация, за потенциалните заплахи и за пробив в сигурността на схемата. 

Със законопроекта се възлагат функции и на министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията да осъществява сътрудничеството с другите 
държави членки в няколко основни насоки: обмяната на информация, опит и добри 
практики във връзка с оперативната съвместимост и сигурност на схемите за елек-
тронна идентификация, oбхвата и подготовката на партньорски проверки, участието в 
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мрежа за сътрудничество, която публикува и разпространява препоръки и становища, 
свързани с националните схеми за електронна идентификация.  

Изпълнението на изброените дейности от страна на посочените държавни орга-
ни обуславя взаимното признаване с други държави-членки на ЕС, на средства за 
електронна идентификация с оглед улесняване на трансграничното използване на он-
лайн услуги и възползване на гражданите от предимствата на единния европейски 
цифров пазар. 

Законопроектът отчита и особеностите на секторните политики, стратегии, цели 
и дейности на ниво министерства, агенции и общински администрации в областта на 
развитието на електронното управление. Във връзка с това е предвидена допълнител-
на възможност за физическите лица да се идентифицират чрез секторни електронни 
идентификатори в сектори, в които държавните органи предоставят на гражданите 
възможност да упражняват права по електронен път или да извършват електронни ус-
луги, при което не се събират данни за гражданите от други органи и лица извън кон-
кретния сектор. Правомощието да определя секторите, в които електронната иденти-
фикация на лицата да се осъществява чрез секторни електронни идентификатори, е 
предоставено на Министерския съвет.  

Не на последно място е регламентирана и отговорността при неправомерни 
действия, както и санкциите, които ще бъдат налагани във връзка с нарушенията. Та-
кава отговорност носят както администраторите на електронна идентичност и цент-
ровете за електронна идентификация, така и действията и бездействията на физичес-
ки лица, които възпрепятстват дейността на контролните органи или такива, които не 
подават заявление при промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регис-
тър. Провинилите се носят административнонаказателна отговорност, отговорност за 
неизпълнение на принудителна административна мярка, като е уреден и квалифици-
ран състав при повторно нарушение. 

Производство за налагане на административни наказания се извършва от длъж-
ностни лица, определени от министъра на вътрешните работи, а наказателните поста-
новления се издават от министъра. Установяването на нарушенията, издаването, об-
жалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

 
V. ЕЛЕКТРОННИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ  

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 

А. Приложно поле 
Освен въвеждането на принципа за взаимно признаване в европейската законо-

дателна рамка, във втората си част Регламент № 910/2014 установява и обща правна 
рамка за използването на редица удостоверителни услуги, а именно електронни под-
писи, електронни печати, електронни времеви печати, електронна препоръчана поща 
и удостоверяване на автентичността на уебсайт. И в тази област приложното поле на 
Регламента е внимателно ограничено. Документът не създава общо задължение за из-
ползването на удостоверителни услуги, нито пък обхваща предоставянето на удосто-
верителни услуги, използвани единствено в рамките на затворени системи, произти-
чащи от националното право или от споразумения между определен кръг от участ-
ници. Регламент № 910/2014 не е свързан със сключването и действителността на до-
говори или други правни задължения, нито засяга националните изисквания, които се 
отнасят до публичните търговски или други регистри. 
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Б. Общи хоризонтални принципи, приложими по отношение на доставчиците 
на удостоверителни услуги 

Независимо от горните ограничения, Регламент № 910/2014 предвижда ясна и 
точна правна рамка за удостоверителните услуги, състояща се от няколко хоризонтал-
ни принципи, които се прилагат по отношение на доставчиците на удостоверителни 
услуги и тяхната дейност, както и от специфични правила, свързани с използването 
на удостоверителни услуги. На основание чл. 3, т. 16 от Регламента удостоверителна 
е електронна услуга, осигурявана обикновено срещу заплащане, която се състои от: 
(а) създаване, проверка и валидиране на електронни подписи, електронни печати или 
електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удосто-
верения, свързани с тези услуги; или (б) създаване, проверка и валидиране на удосто-
верения за автентичност на уебсайт или (в) съхраняване на електронни подписи, пе-
чати или удостоверения, свързани с тези услуги. 

Трябва да се отбележи, че съгласно Регламента, доставчиците на удостоверител-
ни услуги могат да бъдат „квалифицирани” и „неквалифицирани”. Квалифицирани 
доставчици на услуги са тези, които предоставят една или повече квалифицирани 
удостоверителни услуги и им е предоставен квалифициран статут от надзорен орган на 
държава-членка. От друга страна, доставчици на неквалифицирани услуги са тези, които 
не предоставят квалифицирани удостоверителни услуги по смисъла на Регламента. 

Както квалифицираните, така и неквалифицираните доставчици на удостовери-
телни услуги носят отговорност за щети, нанесени умишлено или поради небреж-
ност, на клиенти – физически или юридически лица, поради неизпълнение на задъл-
женията съгласно Регламента, освен в случаите, когато клиентите са надлежно ин-
формирани относно ограниченията на съответните удостоверителни услуги. Незави-
симо от общата приложимост на принципа на отговорността, тежестта на доказване 
по отношение на отговорността, се различава, когато става дума за квалифицирани и 
неквалифицирани доставчици на удостоверителни услуги [13]. 

Освен това, доставчиците на квалифицирани и неквалифицирани удостовери-
телни услуги са длъжни да предприемат подходящи технически и организационни 
мерки за управление на рисковете, свързани с предоставянето на удостоверителни 
услуги. Те са длъжни да уведомяват надзорния орган без излишно забавяне, но при 
всички случаи в срок от 24 часа, за всеки случай на пробив в сигурността или нару-
шаване на целостта, които имат въздействие върху предоставяната удостоверителна 
услуга. Ако пробивът в сигурността или нарушаването на целостта окажат негативно 
въздействие върху физическо или юридическо лице, доставчикът е длъжен да уведо-
ми въпросното физическо или юридическо лице. 

Регламентът също така предвижда определянето на надзорен орган във всяка 
държава-членка, който да извършва надзорните дейности върху доставчиците на ква-
лифицирани удостоверителни услуги и да предприема действия, когато това е необхо-
димо, спрямо доставчиците на неквалифицирани удостоверителни, действащи на 
територията. За да се гарантира ефективното функциониране на надзорните органи в 
държавите-членки, на същите се предоставят необходимите правомощия и достатъч-
ни ресурси. Освен това, надзорните органи следва да работят в съответствие с прин-
ципа на взаимопомощ и сътрудничество с оглед ефективен обмен на добри практики.  

В. Допълнителни хоризонтални принципи, приложими по отношение на 
доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги 

В допълнение към гореспоменатите общи принципи, приложими както за до-
ставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, така и за доставчиците на не-
квалифицирани удостоверителни услуги, първите трябва да отговарят и на някои до-
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пълнителни изисквания. За да станат доставчици на квалифицирани удостоверителни 
услуги, т.е. за да започнат да предоставят квалифицирани удостоверителни услуги, 
заинтересованите лица изпращат на надзорния орган уведомление за намерението си 
заедно с доклад за оценяване на съответствието, съставен от органа за оценяване на 
съответствието. Ако надзорният орган потвърди, след проверка, че изискванията, оп-
ределени от Регламент № 910/2014 са изпълнени от страна на доставчика на удосто-
верителни услуги, последният може да получи квалифициран статут. Освен това, ква-
лифицираните доставчици на удостоверителни услуги трябва да фигурират в специ-
ални доверителни списъци, създадени, поддържани и публикувани от държавите-
членки. Тези списъци указват статута на даден доставчик на услуги и имат решаваща 
роли при изграждане на доверие между пазарните субекти. Доверието се укрепва и от 
годишните одити, на които са подложени доставчиците на удостоверителни услуги. 
Съгласно правилата, разписани в Регламента, доставчиците биват одитирани на всеки 
24 месеца от орган за оценяване на съответствието, за да бъде доказано, че те напъл-
но отговарят на изискванията на Регламента. 

Квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги имат право да из-
ползват марката за доверие на ЕС [14], за да могат да обозначават по ясен и разпозна-
ваем начин услугите, които предоставят. Това предимство е важно, тъй като спомага 
за повишаване на доверието на потребителите в предоставяната електронна услуга. 
Прозрачността на пазара се подсилва и от някои допълнителни изисквания, на които 
трябва да отговарят доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги. Тези 
допълнителни изисквания се отнасят до използването на средства за проверка с цел из-
даване на квалифицирани удостоверения за удостоверителни услуги на физически или 
юридически лица, до задължението да информират за промени в предоставянето на 
удостоверителните услуги, до персонала, до отговорността за вреди, до техническата 
сигурност и надеждност, както и до надеждността на системите за съхранение на данни. 

 
2. ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ  
След като очертава общата рамка за доставчиците на квалифицирани и неквали-

фицирани удостоверителни услуги и след като структурира техните дейности, 
Регламент № 910/2014 доразвива правилата, касаещи всяка от въведените удостовери-
телни услуги, а именно електронни подписи, електронни печати, електронни времеви 
печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения за автентич-
ност на уебсайт и въвежда принципа, според който правната сила и допустимостта на 
електронните документи като доказателство при съдебни производства са същите 
като на хартиените документи. 

А. Електронни подписи 
Регламент № 910/2014 въвежда забраната, че правната сила и допустимостта на 

електронния подпис като доказателство при съдебни производства могат да бъда ос-
порени единствено на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря 
на изискванията за квалифицирани електронни подписи. В Регламента са залегнали 
някои правила, касаещи усъвършенстваните електронни подписи, но централно място 
в правната рамка в областта на електронните подписи заема квалифицирания елек-
тронен подпис. 

Регламентът приема, че електронният подпис има същата правна сила като са-
моръчния подпис. В допълнение към това, за да гарантира трансграничното използва-
не на квалифицирани електронни подписи в държавите-членки, Регламентът призова-
ва към взаимно признаване на квалифицираните електронни удостоверения. За тази 
цел, Приложение 1 на Регламента описва подробно изискванията към квалифицира-
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ните удостоверения за електронни подписи. Регламентът дава възможност за допъл-
нителни незадължителни изисквания, които да бъдат въвеждани по преценка на всяка 
държава-членка, стига те да не възпрепятстват трансграничната оперативна съвмести-
мост и признаване на удостоверенията. Независимо от това, с цел постигане на ефек-
тивност и успешно утвърждаване на изискванията към квалифицираните електронни 
подписи, не следва да се прилагат допълнителни задължителни изисквания по отно-
шение на квалифицираните удостоверения извън тези, сдържащи се в Приложение 1.  

За изграждане и поддържане на доверието в европейския цифров пазар, Регла-
мент № 910/2014 взема под внимание необходимостта от установяване на ясни прави-
ла и процедури, касаещи случаите, в които квалифицирано удостоверение за елек-
тронни подписи бъде отменено. В такива случаи, то следва да изгуби валидността си 
от момента на отмяната и неговият статут не може да бъде възстановен отново. 
Въвеждането на допълнителни правила относно временното спиране на валидността 
е предвидено в Регламента, тъй като временното спиране е практика сред доставчици-
те на удостоверителни услуги. Временното спиране се различава от отмяната на 
удостоверението, доколкото то води до временно, а не постоянна загуба на валидност 
на удостоверението. Регламентът дава възможност на държавите-членки да въвеждат 
и поддържат правила за временното спиране на валидността на квалифицираните 
удостоверения на електронните подписи, но призовава към ясно и публично указване 
на периода на спиране.  

Предвидени са и редица разпоредби по отношение на изискванията към устрой-
ствата за създаване на квалифициран електронен подпис, както и по отношение на ус-
лугите по квалифицирано валидиране и квалифицирано съхраняване на квалифици-
рани електронни подписи. Във връзка с услугата по квалифицирано валидиране на 
квалифицирани електронни подписи Регламентът предвижда, че тя може да се 
предоставя единствено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, 
който:прилага всички изисквания към валидирането на квалифицирани електронни 
подписи и който дава възможност на доверяващите се страни да получат резултата от 
процеса на валидиране по автоматизиран начин, който е надежден и ефикасен и носи 
усъвършенстван електронен подпис или усъвършенстван електронен печат на достав-
чика на услугата по квалифицирано валидиране. По отношение на услугата по съхра-
няване на квалифицирани електронни подписи Регламентът предвижда, че тя може да 
се предоставя единствено от доставчици, използващи процедури и технологии, позво-
ляващи гарантиране надеждността на квалифицирания електронен подпис и в допъл-
нение въвежда редица стандарти за предоставянето на тази услуга.  

Б. Електронни печати 
Подобно на електронните подписи, електронните печати имат същата правна си-

ла като обикновените печати. Съгласно условията на Регламента, електронните печа-
ти представляват данни в електронна форма, които се добавят към други данни в 
електронна форма или са логически свързани с тях, за да се гарантират произхода и 
целостта на последните. Фактът, че са данни, създадени и функциониращи в елек-
тронна среда, не следва да ги лишава от тяхното предназначение и сила. Напротив, 
Регламентът въвежда презумпция за цялост и точност на произхода на данните, за 
които се отнася квалифицираният електронен печат. Освен това, квалифицираният 
електронен печат се прилага като печат с най-висока степен на сигурност, изисквана 
при трансгранично използване при онлайн услуга, предлагана от орган от публичния 
сектор. Удостоверенията за квалифицирани електронни печати и в този случай са от 
първостепенна важност. Те са обект на задължителни изисквания, които не могат, по 
усмотрение на държавите-членки, да надхвърлят изискванията, предвидени в 
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Приложение 3 към Регламента. Въпреки това, държавите-членки имат възможност да 
въвеждат допълнителни, но задължителни, специфични изисквания, стига те да не 
възпрепятстват трансграничната оперативна съвместимост и признаване на електрон-
ните печати. Правилата, касаещи отмяната и временното спиране на валидността на 
удостоверенията за електронни печати са много сходни с приложимите за електрон-
ните подписи правила.  

В. Електронни времеви печати 
Съгласно Регламента електронните времеви печати означават данни в електрон-

на форма, които свързват други данни в електронна форма с конкретен момент във 
времето и представляват доказателство, че последните данни са съществували в съот-
ветния момент. Електронните времеви печати имат правна сила, която не може да 
бъде оспорена единствено на основанието, че са в електронна форма. Регламентът 
подчертава важността на взаимно признаване сред държавите-членки на тези инстру-
менти. Отчитайки необходимостта от изграждане на ясна и ефективна правна рамка 
по отношение на квалифицираните електронни времеви печати, Регламентът пред-
вижда редица изисквания, които трябва да се спазват за целите на признаването и 
ефективното използване на тези удостоверителни услуги. 

Г. Услуги за електронна препоръчана поща  
По своята същност услугите за електронна препоръчана поща позволяват преда-

ването на данни между трети страни по електронен път, предоставят доказателство 
във връзка с обработката на предаваните данни, включително доказателство за изпра-
щането и получаването на данните, и защитават предаваните данни срещу риск от за-
губа, кражба, повреда или непозволени изменения. Услугите за електронна препоръ-
чана поща също имат правна сила, която не може да бъде оспорена единствено на ос-
нованието, че са предоставяни в електронна форма. Регламентът подчертава колко е 
важно да се изгради правна рамка за трансграничното признаване на тези удостовери-
телни услуги, като потвърждава водещата роля на квалифицираните услуги за елек-
тронна препоръчана поща. Въвеждат се редица изисквания, приложими за тези ква-
лифицирани удостоверителни услуги, които да спомогнат за правилното им използва-
не и по този начин да се гарантира тяхната валидност. 

Д. Удостоверяване автентичността на уебсайтове 
Регламентът съдържа допълнителни изисквания по отношение на удостоверява-

нето на автентичността на уебсайтове. Удостоверяването на автентичността на уеб-
сайтове осигурява средство, с което даден посетител на уебсайт може да бъде уверен, 
че зад уебсайта стои реален и легитимен субект. Тези услуги значително допринасят 
за изграждането на доверието в онлайн бизнес средата между държавите-членки. 
Регламентът подчертава, че предоставянето и използването на услугите по удостове-
ряване на автентичността на уебсайт са изцяло на доброволна основа. Въпреки това, с 
цел гарантиране подобряването на работата на потребителя с уебсайта, както и с цел 
увеличаване на доверието в европейския цифров единен пазар, Регламентът установя-
ва минимални задължения за сигурност и отговорност за доставчиците, предоставя-
щи удостоверяване автентичността на уебсайтове. 

 

VI. ПРОЦЕДУРЕН ПОДХОД 

Важно е да се отбележи, че приносът на Регламента по отношение на развитието 
на европейския цифров единен пазар се изразява не само в правните нововъведения, 
които Регламентът принципно въвежда в правната рамка на ЕС, но също и в неговия 
методологичен и процедурен подход по отношение на приемането, изпълнението и 
прилагането на правилата, залегнали в него.  
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1. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ПОДЗАКОНОВИ 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
С цел изпълнение на някои технически задачи по подходящ и бърз начин, евро-

пейският законодател е делегирал на Европейската комисия правомощието да приема 
подзаконови нормативни актове. Подзаконовите нормативни актове могат да бъдат 
делегирани актове или актове за изпълнение. В съответствие с чл. 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Регламент № 910/2014 предвижда 
приемането от Комисията на един делегиран акт. Тази власт, предоставена на Коми-
сията, се отнася изключително до установяване на критерии, които да бъдат изпълне-
ни от назначените от държавите-членки частни или публични органи, отговарящи за 
сертифициране на устройства за създаване на квалифициран електронен подпис. 
Много повече на брой, а именно 28, са актовете за изпълнение, за които на Комисията 
са дадени правомощия да приема. Както е предвидено, няколко изпълнителни акта ве-
че са приети от Комисията, по отношение на електронната идентификация (по аспек-
ти, свързани с процедурните правила за сътрудничество между държавите-членки 
при електронната идентификация; относно рамката за оперативна съвместимост; за 
минималните технически спецификации, стандарти и процедури по отношение на ни-
вата на осигуреност) и по отношение на удостоверителните услуги (по някои аспекти, 
свързани с електронния подпис и печатните формати, които да бъдат признати от ор-
ган от публичния сектор; относно техническите спецификации и формати на довери-
телните списъци; както и по отношение на марката за доверие на ЕС за квалифицира-
ни удостоверителни услуги). Това делегиране на правомощия към Европейската ко-
мисия, в някои ограничени, главно технически области, има за цел да облекчи законо-
дателна тежест и да се гарантира, че по време на работата на Комисията, междуна-
родните стандарти и технически спецификации ще бъдат взети под внимание.  

 
2. ПРЕХОДЕН ПЕРИОД 
В допълнение към това, Регламентът предвижда преходен период между прие-

мането и влизането в сила на неговите разпоредби. С цел постигане на правна 
сигурност за операторите на пазара, потребителите и публичните органи разпоредби-
те, касаещи въпросите, които преди това са били регулирани от Директивата за 
електронен подпис или касаещи сертификатите и устройствата, издадени съгласно ус-
ловията на гореспоменатата Директива, ще влязат в сила не по-рано от средата на 
2016 г., когато Директивата ще се счита за окончателно отменена и неприложима. До 
тогава, устройствата за създаване на защитени подписи, чието съответствие е било 
определено съгласно условията на Директивата, ще се считат за устройства за създа-
ване на квалифицирани подписи съгласно Регламента. По същия начин, квалифицира-
ни удостоверения, издадени на физически лица по силата на Директивата ще се счи-
тат за квалифицирани удостоверения за електронен подпис съгласно Регламента. 

Прилагането на Регламента ще започне от 1 юли 2016 г. Доброволното признаване 
на схемите за електронна идентификация може да започне от края на 2015 г., а задъл-
жителното трансграничното признаване на тези схеми е планирано за септември 2018 г.  

 

И въпреки, че остават още няколко години, докато видим широкото въздействие 
на нововъведенията на Регламент № 910/2014 и пълното прилагане на разпоредбите 
му, неговите механизми са вече задвижени и дават своето отражение в националното 
ни законодателство. 
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отнася за средство за електронна идентификация в контекста на схема за елек-
тронна идентификация, което предоставя ограничена степен на надеждност на 
претендираната или заявената самоличност на дадено лице. 

13. По отношение на доставчици на неквалифицирани удостоверителни услуги 
тежестта на доказване пада върху физическото или юридическото лице, подало 
иск. По отношение на доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, 
обратно, наличието на умисъл или небрежност, довели до щети, се презюмира, 
освен ако доставчикът докаже друго. 

14. Според Цитат (1) от Регламента за изпълнение (ЕС) № 2015/806 на Комисията от 
22 май 2015 г. относно определяне на спецификации, отнасящи се до формата на 
марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги, целта на 
марката за доверие на ЕС е квалифицираните удостоверителни услуги ясно да се 
разграничат от другите удостоверителни услуги, като по този начин се допринася за 
прозрачността на пазара и така се спомага за доверието в онлайн услугите и за 
удобство при ползването им, които са изключително важни, за да могат потребите-
лите напълно да се възползват от електронните услуги и осъзнато да разчитат на тях. 
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Терминът „инфраструктура“ е въведен през XIX в. от швейцарския военен 
теоретик Антуан-ХенриЖоминин, който изтъква стратегическото и оперативното й 
значение за ръководство на бойните действия. Постепенно терминът „инфраструкту-
ра“ започва да се използва в икономическата теория и теорията на управлението. По-
настоящем той се прилага широко в компютърните науки, икономическата география 
и в изследванията на сигурността. В края на XX в. защитата на критичната инфра-
структура е съществен елемент от политиката за сигурност на много страни, най-вече 
в страните членки на НАТО и ЕС. Това е свързано, от една страна, с процеса на гло-
бализация, а от друга с борбата срещу международния тероризъм. А от своя страна 
критичната инфраструктура е система от съоръжения, услуги и информационни 
системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сери-
озно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната 
среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държав-
ното управление1. Критична инфраструктура има в някои сектори като: енергетика; 
ядрена промишленост; информационни и комуникационни технологии; водоснабдя-
ване; осигуряване с хранителни продукти; здравеопазване; финансова сфера; транс-
порт; химическа промишленост; космически капацитет; научен капацитет, както и 
други сектори, които някои държави считат  важни  такива. Обекти на критичната 
инфраструктура в тези сектори са: атомните електрически централи, оръжейната про-
мишленост, водоснабдителните и водноелектрическите централи, автоматизираните 
канализационни системи, болници и болнична апаратура както и други обекти, при 
които нарушаването на работата на автоматизираните им системи може да доведе до 
бедствие или авария, която би застрашила важните общочовешки интереси и ценнос-
ти. Като жизненоважни интереси в Стратегията за национална сигурност на 
Република България са записани: гарантиране на правата, свободите, сигурността и 
благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата; запазване на суверените-
та, териториалната цялост на страната и единството на нацията; защита на конститу-

                                                 
1 Закон за управление при кризи, Допълнителна разпоредба, § 1, т.8. 
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ционно установения ред и демократичните ценности; защита на населението и кри-
тичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и 
заплахи; съхраняване и развитие на националната идентичност, изграждаща се на ос-
новата на единно гражданство; гарантиране интегритета на българското гражданско 
общество; преодоляване на негативните демографски процеси, на значителните дис-
пропорции в развитието на регионите и изграждане на социално-икономическа среда, 
осигуряваща условия за развитието на поколения български граждани, способни да 
гарантират на Република България достойно място в ЕС и в световните политически, 
икономически, финансови и социални процеси2. Имайки предвид, че Република 
България се намира в Европа и принадлежи към ЕС3 и политиката на ЕС за споделе-
ните ценности разбираме, че това са основните жизненоважни европейски интереси. 
Използването на автоматизирани системи в критичната инфраструктура е неделима 
част от нея в съвременния живот, но и я прави много уязвима за злонамерени лица, 
организации дори и правителства.  През юли 2010 година немската компания Siemens 
установява, че нов (за времето си) вирус атакува индустриалните тайни в Siemens 
SCADA системите. Експерти по сигурността смятат, че вирусът е зловреден софтуер, 
проектиран да се промъкне в системите, използвани за пускане в действие на фабрич-
ни линии и части от критична инфраструктура. Този вирус се разпространява не само 
чрез интернет, но и като се самокопира на всяко USB флаш устройство, което бъде 
поставено в USB порта на заразена машина. След поставянето на флашката вирусът 
сканира системата SiemensWinCC или друго USB устройство и ако засече софтуер на 
Siemens, веднага се опитва да се свърже, ползвайки парола по подразбиране. В проти-
вен случай не прави нищо и така ние не разбираме, че устройството или машината са 
заразени.4 В този случай според специалисти изследвали зловредния софтуер, виру-
сът е използван за кражба на тайни от заводи и други индустриални обекти, но вируи 
от този тип могат да бъдат използвани и за значително по – опасни за човечеството 
цели. Тъй като софтуер от този тип може да поеме контрола над SCADA системите в 
критичната инфраструктура, той може и да предизвика инцидент, който да извади 
системата от устойчивото и състояние и по този начин да доведе до разрушаването 
на производствения цикъл в определен обект. Много опасно би било такъв софтуер, 
попаднал в ръцете на „неподходящи“ хора, да порази обект на критичната инфра-
структура като например АЕЦ. Политиката на ЕС по ЗКИ се развива много динамич-
но след 2004 г. в контекста на борбата срещу международния тероризъм. От институ-
ционална гледна точка политиката на ЕС по защита на критичната инфраструктура 
(ЗКИ) се координира от Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на 
Европейската Комисия. През ноември 2005г. Европейската Комисия приема т.нар. 
Зелена книга за Европейска програма за ЗКИ. В Зелената книга за първи път на общ-
ностно ниво се дава дефиниция на понятието “критична инфраструктура” и се пред-
лага препоръчителен списък на секторите от критичната инфраструктура. Освен тер-
мина „национална критична инфраструктура”, авторите на Зелената книга утвържда-
ват и термина „Европейска критична инфраструктура. За постигането на удовлетво-
рителни резултати е необходимо да бъдат ясно формулирани задачите, които трябва 
да се решават за оценяване и планиране на защитата на критичната инфраструктура. 
Освен това трябва да бъдат обмислени средствата за защита на критичната инфра-
структура от кибер атаки, за да може практическата реализация на политиките да от-

                                                 
2 Стратегия за национална сигурност на Република България. 
3 Европейски съюз. 
4 http://computerworld.bg/31081_nov_virus_atakuva_industrialni_tajni_v_siemens_sca 
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говори на очакванията, заложени в хода на процесите по прогнозиране и планиране.  
Един национален подход за справяне със заплахите има за цел да бъде изготвена 
стратегия за реагиране на база на вече предварително направените анализи и оценки. 
Критичната инфраструктура съдържа системи, мрежи активи и обекти които оси-
гуряват стоки и услуги, необходими за нормалното функциониране на обществото. 
Всяко прекъсване било то в обект или сектор от системата би имало сериозно нега-
тивно влияние върху националната и икономическата сигурност.  

Суверенитетът, сигурността и независимостта на държавата се определя от ста-
билното и непрекъснато функциониране на критичната инфраструктура. Тя се харак-
теризира със силна степен на уязвимост от страната на множество заплахи. Всеки 
сектор, включен в състава й, се намира в тясна зависимост и взаимозависимост с ос-
таналите сектори и обекти от инфраструктурата. В България критичната инфраструк-
тура съдържа 19 сектора,които са част от националното стопанство на страната  

(Енергетика, Транспорт, Телекомуникации, Здравеопазване,Земеделие и храни; 
Околна среда; Финанси и банково дело и др.). Всяка повреда или прекъсване в нор-
малното им функциониране би довело до сериозни негативни последици за общест-
вената безопасност и националната сигурност на страната. През последните години 
защитата на критичната инфраструктура започва да се превръща в част от национал-
ната политика за сигурност на всяко модерно и бързо развиващо се общество. Съще-
временно някои аварии и инциденти, които се случват в нейни обекти оставят впе-
чатление, че мерките предприети за нейната защита, не са достатъчно ефективни. Ак-
туалността на проведеното научно изследване се определя от следните групи фак-
тори: - отсъствие на адекватна нормативна база защитата на критичната инфраструк-
тура в България се регламентира от Закон за защита при бедствия, Наредба на Мини-
стерски съвет за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните 
инфраструктури и обектите им и рисковете за тях. Съществуват и допълнителни нор-
мативни документи, които имат пряко отношение към защитата на инфраструктура-
та. Нормативната база в България към момента не е достатъчна да гарантира сигур-
ността на инфраструктурата; липса на секторен анализ процесът на защита на кри-
тичната инфраструктура изисква провеждането на секторен анализ определяне секто-
рите и обектите на инфраструктурата, които да отговарят на определени критерии за 
критичност; отсъствие напартньорство между участниците в процеса на защита на 
критичната инфраструктура критичнaтaинфраструктура съдържа множество мрежи и 
активи, обединени в сектори, които са собственост или се контролират от редица 
министерства, ведомства, агенции и др. Мерките за укрепване и поддържане на 
сигурна, функционираща и устойчива критична инфраструктура са от първостепенна 
важност за националната сигурност като цяло. След като уточнихме какво представ-
лява киберсигурност, критична инфраструктура и неограничените възможности в об-
ластта на автоматизираните системи и влияние върху тях, трябва ясно да се дефини-
рат задачите, които трябва да се решат за оценяване и планиране на защитата на кри-
тичната инфраструктура. Задачите могат да бъдат обединени в няколко групи: оценка 
и представяне на заплахите; оценка на уязвимостта; оценка на негативни въздейст-
вия; формиране на политики за защита на критичната инфраструктура; стратегическо 
управление и вземане на решения за инвестиране в защитата на критичната инфра-
структура. Всяка нова заплаха за сигурността на глобалния свят, в който живеем, 
изисква време за адекватно противодействие. Кибер атаките са една от най-новите и 
най-усъвършенствани заплахи за сигурността на всеки един елемент на сигурността 
(индивида, групата от индивиди (общността), нацията (държавата), региона (групата 
от държави) и целия свят). Това е важно основание, към което би трябвало да се отне-
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сем отговорно, за да изградим политики за защита от кибер атаки. Факта, че кибер 
атаките са едно глобално явление ни показва, че за една държава би било трудно сама 
да изгради политика за защита, както и да осъществи тази политика. Тук идва ролята 
на съюзите. Организациите на европейския съюз са тези, които имат за задача да из-
градят политики и нормативни бази за запазването на нормалното развитие на държа-
вите членки, както и за запазването на сигурността в едно устойчиво състояние на це-
лия съюз. Това трябва да се случи във възможно най – кратки срокове, защото подго-
товката на защитата ще отнеме време. Ако ЕС няма изградена адекватна защита за 
всяка една област от критичната инфраструктура, ще се наложи да влага средства не 
в изграждането на политика за борба с кибер атаките, а за справяне с последствията 
от техните поражение, където тези средства могат да бъдат значително повече и 
доста закъснели. Това автоматично ще повлияе на финансовата стабилност, което е 
заплаха за нормалното развитие и просперитет на държавите членки и Съюза като 
тяхно обединение.  

Кибер атаките са една много сериозна заплаха за критичната инфраструктура, и 
за хората като нейни ползватели, защото последствията от една реализирана атака 
срещу обект в сферата на критичната инфраструктура, може да нанесе не само фи-
нансови загуби, но и може да доведе до загуба на най-ценното за човечеството – жи-
вота. В стремежа си да усъвършенстваме света в който живеем, ние вкарваме техно-
логии във всичко заобикалящо ни. Автоматизирани системи се използват в обекти, от 
чието устойчиво състояние зависи живота ни. Такива обекти са различните видове 
транспорт (въздушен, железопътен, воден и др.), обекти в областта на енергетиката 
(водно – електрически централи (ВЕЦ), топло – електрически централи (ТЕЦ) и др.), 
атомната енергетика (АЕЦ), лечебни заведения, военната техника и още много други, 
от които ние сме зависими. В обхвата на Рамково споразумение между България и 
Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Междуна-
родния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация. 

Не можем да отминем с мълчание и акцентите на политиката срещу тероризма, 
както на национално, така и на Европейско ниво. Най-малкото трябва да сме в 
състояние да знаем какви са политиките на органите за сигурност в страната и тези в 
рамките на Общонстта. Последното ще позволи да се планира по най-добрия начин 
действията в случай на необходимост от получаване на помощ за защита. От друга 
страна, изпълнението на горното не е възможно без идентификация и обозначаване 
на критичната инфраструктура, както и определянето на нейните характеристики, т.е. 
това което водещите държави отдавна са осъществили и от които ние трябва да чер-
пим знания и опит. На фона на динамично развиващата се среда и опита на законода-
телството да регламентира параметрите на нейното функциониране, Република 
България се превръща в ключов фактор за изграждане и поддържане, в национален, 
регионален и международен план, на стратегически енергийни и транспортни обекти. 
Повишаването на тяхното количество, разнообразяването на типът им и разширява-
нето на териториалните области, в които те се намират, в съчетание с увеличаващите 
се рискове от терористични действия, налага предприемането на синхронизирани 
мерки за тяхната защита, не само по отношение на използването на системи за на-
блюдение, ранно предупреждение и оповестяване, но и средства за адекватна реак-
ция.Установяването на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на рис-
ка за тях се извършват с цел намаляване на риска от бедствия и защита на населе-
нието. 

В заключение е необходимо да се отбележи, че идентификацията на критичната 
инфраструктура не е самоцел. Показателен е примера с Българския проект – всеки 
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здравомислещ човек знае (или поне предполага), че инфраструктурните обекти от 
сектор „Енергетика” са критични, а газопреносната система се вписва в определе-
нието на Европейската комисия за Европейска критична инфраструктура. Но процеса 
на нейната идентификация дава възможност на съответните ръководители да опреде-
лят своите приоритети, както и средствата и механизмите за тяхното постигане. Това 
е първият етап от прилагането на системен подход за създаване на интегрирана 
система за сигурност и защита на съответния обект от критичната инфраструктура. 
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Глобализацията на заплахите в съвременният свят поставя нови предизвикател-

ства пред разузнавателните и контраразузнавателни (Р и КР) служби. Все по-често от 
критично значение се оказва бързото и надеждно споделяне на данни. Безспорна е не-
обходимостта от значително засилване и подобряване на събирането, обмена и ана-
лиза на данни между службите с цел разработването на по-ефективни и координира-
ни политики за сигурност, основаващи се на факти. Тази необходимост е отразена в 
секторните политики за сигурност в Стратегията за национална сигурност на 
Република България: „Службите на Република България за сигурност и обществен 
ред развиват взаимодействието помежду си и сътрудничеството с частните стопански 
субекти, гражданите и техните организации. В международен план те устойчиво раз-
виват сътрудничество със структури на международни организации и на държави, с 
които са установени съюзнически или партньорски отношения.“1 

Данните от различни източници трябва да бъдат интегрирани, за да може тези 
данни, да бъдат разширявани, да се извлече пълната информация от тях, която е 
необходима за взимане на управленски решения. Ако данните не се интегрират няма 
възможност да се формира цялостна представа за средата за сигурност и би било 
много трудно всички елементи от системата за защита на националната сигурност 
(СЗНС) да бъдат информирани за инциденти. Много важно е, когато се споделят дан-
ни да се прилагат подходящите политики за сигурност, за да не се допуска попадане 
на информация в неоторизирани лица. Това означава, че Р и КР служби трябва да 
споделят информация, но в същото време трябва да подържат и спазват изискванията 
за сигурност.  

 
 

                                                 
1 Стратегия за Национална сигурност на Република България, т. 111. 
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Коалиционно споделяне на данни 
Принципно всяка коалицията се състои от организации, които работят заедно за 

решаване на общи проблеми. На фиг. 1 е илюстрирана архитектура на коалиция на Р 
или КР организации, в която трябва да се споделят данни и информация. Предизвика-
телството е да се осигури надеждност и сигурност на коалиционните операции. Тряб-
ва да се има предвид, че в зависимост от вида коалиция членовете (партньорите) мо-
гат да се ползват с доверие, недоверие или с частично доверие. Необходимо е да се 
прилагат гъвкави политики за сигурност и интеграция в коалиционната среда. Основ-
ните предизвикателства са: 

Споделяне на данни: Основната цел в коалиционното споделяне на данни е орга-
низациите да споделят бързо и ефективно данни, но да запазят и подържат своята ав-
тономия. От ключово значение е създаването на бързи връзки за обмен на данни. Р и 
КР служби се нуждаят от политики и процедури за определяне на какви данни при 
какви условия да се предоставят. 

 

 
 

Фиг. 1 
 
Извличане на данни: Целта на техниките за извличане на данни е да се получи 

неизвестна информация (модели и тенденции) от големи количества данни. Освен 
положителни резултати инструментите за извличане на данни могат да доведат до 
подвеждаща или невярна информация. Ето защо са необходими добри анализатори, 
които да отделят достоверната и полезна информация, както и да генерират ново 
знание чрез техниките на анализ. 

Сигурност на данните: Сигурността съдържа поверителност на данните, ниво 
на доверие между партньорите, обработка на данните в реално време, отказоустойчи-
вост, политики на достъп и администриране. Политиките за сигурност могат да бъдат 
регламентирани в общо законодателство. Например закона за защита на класифици-
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раната информация и други нормативни актове, за национален обмен на данни и ра-
тифицирани международни договори, за споделяне на данни в международни коали-
ции. Отделните организации също могат да изнасят политики за сигурност. Особено 
внимание се обръща на обмена на данни с чужди организации. Задължително трябва 
да се гарантира, че няма да се допускат нарушения на сигурността на ниво коалиция.  

 

Основни въпроси в политиките за сигурност са:  

 Поверителност: Това са политики, които определят вида на достъпа до база-
данните, който имат потребителите. Те включват контрол на достъпа, контрол на из‐
ползването и т.н.; 

 Необходимост да се знае: Дори когато потребителя има достъп до данните 
трябва да се контролира дали наистина той има нужда от тези данни. Това е принцип, 
който определя кой има нужда да знае данните; 

 Защита на личните данни: Лични данни са всяка информация, отнасяща се до 
физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко 
или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични 
признаци. Закона за защита на личните данни гарантира неприкосновеността на лич-
ността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при непра-
вомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното дви-
жение на данните. Обработването на лични данни в Р и КР служби е допустимо, тъй 
като обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със 
закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;2 

 Доверие: Политика, която определя нивото на доверие, което една организа-
ция или потребител има към друга организация или потребител. Доверие, това е въз-
никващото в членовете на една организация очакване, че другите членове ще се дър-
жат повече или по-малко предсказуемо, честно и внимателно към останалите, в 
съгласие с фундаментални ценности и професионален кодекс на поведение. Като ос-
нова на коалициите на първо място се поставя рационалното съчетаване на интереси-
те на членовете, за постигане на обща цел. Постигането на общата цел се гарантира 
нормативно, чрез закони или договори. На второ място в коалициите се поставят об-
щите ценности и солидарност между членовете.3 Допълнително нивото на доверие 
може да се определя и от самите членове за всеки конкретен случай. Степента на до-
верие в този случай се определя индивидуално на база броя инциденти в поверител-
ността на данните или при използването им; 

 Цялостност на данните: Съществуват много политики за цялостност на дан-
ните. Най-разпространените са: кой може да променя данните; каква е точността, 
пълнотата и качество на данните; От съществено значение е и наличност на данните. 
Това е изискване за осигуряване на коректна работа на системата и за гарантиране, че 
нейните услуги няма да бъдат блокирани за оторизирани потребители; 

 Произход на данните: Политики насочени към поддържане на историята на 
данните от времето на тяхното създаване. Какви правила се прилагат за запазване на 
историята на данните. Друго основно направление е отчетност на данните. Това е 
възможност действията на всеки потребител да бъдат проследени и идентифицирани; 

                                                 
2 Закон за защита на личните данни, чл. чл. 1, 2 и 4. 
3 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию стр. 22. 
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 Разрешен достъп: Тези политики определят на кого и как се предоставят дан-
ните; 

 Разпространение на данните: Това са политики, които определят как се раз-
пространяват данните след като вече е даден достъп до тях. С други думи, ако данни-
те се предоставят на един потребител, какви са неговите права да разпространява съ-
щите данни; 

 Обработка на данните преди предоставяне: Тези политики определят на как-
ва обработка се подлагат данните преди предоставяне на потребителите или преди 
разпространение; 

 Намаляване нивото на класификация: Това са политики, които определят 
критерии до колко може да се намалява класификацията, за да може по-широк кръг 
ползватели да имат достъп. 

Съществуват и много други политики, свързани с гарантиране на мерките за си-
гурност, управлението, одита и отчетността на данните, удовлетвореност на потреби-
телите и др. 

 
Прилагане на политики за сигурност 
Както вече беше споменато политиките за сигурност включват: поверителност 

на данните, лични данни, доверие към потребителите, предоставяне на данни, разпро-
странение на данни и цялостност на данните. Под поверителност се разбира предо-
ставяне на информация само на оторизирани за достъп лица. Политиките за създава-
не, обработка, съхраняване и предоставяне на класифицирана информация са регла-
ментирани в Закона за защита на класифицирана информация. 

Обработка на лични данни, принципно е ситуация при която лицата сами опре-
делят на кой да предоставят личните си данни и без тяхно разрешение тези данни не 
могат да бъдат разпространявани. Изключение прави дейността на правоохранител-
ните и разследващи органи, както и на специалните служби. Тези изключения са 
регламентирани в специализираните закони, регламентиращи дейността на посочени-
те организации. Например в информационните фондове на Държавна агенция „Наци-
онална сигурност“ и Държавна агенция „Разузнаване“ могат да се обработват лични 
данни. При обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на наци-
оналната сигурност, органите на двете агенции: не искат съгласието на физическото 
лице; не го информират преди и по време на обработването на личните му данни; не 
предоставят лични данни на трети лица; съхраняват данните и след приключване на 
обработването им в срокове, определени от администратора на личните данни. Важ-
но е да се допълни, че личните данни от информационните фондове на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ могат да се предоставят само на органите за защита 
на националната сигурност, както и на органите на съдебната власт за нуждите на 
конкретно наказателно дело. Лични данните могат да се предоставят и на чужде-
странни органи по силата на международен договор, по който Република България е 
страна.4 

Политиките за доверие налагат допълнителни ограничения за предоставяне на 
данни, освен поверителността и личните данни. Законите определят с кои организа-
ции (в страната и извън нея) Р и КР служби могат да обменят данни и при какъв ред и 
условия. Например в рамките на България, Държавна агенция „Национална сигур-

                                                 
4 Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, Чл. 34, ал. 2, 7 и ЗДАР чл. 28, ал.1. 
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ност“ ползва информация от информационни фондове на Министерството на вътреш-
ните работи за изпълнение на възложените й със закон правомощия. Достъпът до ин-
формацията на МВР се осъществява по начин, непозволяващ разкриване на интереса 
на агенцията, и при спазване на принципа „необходимост да се знае“. Допълнително 
достъпът се урежда със съвместна инструкция на министъра на вътрешните работи и 
председателя на агенцията, която отразява политиките за сигурност и на двете орга-
низации.5 Аналогичен пример е достъпа на Държавна агенция „Разузнаване“. Аген-
цията ползва информация от информационни фондове на Министерството на вът-
решните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и служба „Военна ин-
формация“ по начин, непозволяващ разкриване на интереса на агенцията, и при спаз-
ване на принципа „необходимост да се знае“. Задължително този достъп се урежда 
със съвместни инструкции с посочените институции, отчитайки политиките за сигур-
ност на всяка една от тях.6 Освен двустранен обмен на данни между службите в 
България има необходимост и от споделяне на данни от коалиционен тип. Характе-
рен пример е националния контратерористичен център в Държавна агенция „Наци-
онална сигурност“. Центърът осигурява координация и взаимодействие между ком-
петентните държавни структури при прилагането на мерки за противодействие на 
тероризма, насилствения екстремизъм и радикализацията. Той предоставя не-
посредствено информация в непрекъснат денонощен режим на компетентните дър-
жавни структури, необходима за разкриване, предотвратяване и пресичане на теро-
ристични заплахи. За осигуряване дейностите на Центъра се изгражда комуника-
ционно-информационна инфраструктура, осигуряваща достъп до необходимите ин-
формационни ресурси на МВР, МО, ДАНС и ДАР. Обменът на данни се извършва, 
освен съгласно действащото законодателство, но и по правила, утвърдени от минис-
търа на вътрешните работи, министъра на отбраната, председателя на ДАНС и пред-
седателя на ДАР. Допълнително в Центъра може да се интегрира и информация от 
автоматизирани информационни системи на други министерства и ведомства.7 

 

Международният обмен на данни се регламентира от подписаните и ратифици-
рани договори от Р България. Такива са договорите за НАТО и ЕС. В рамките на тези 
организации специалните служби обменят данни в условията на високо доверие меж-
ду партньорите. Целите се поставят и в стратегическите документи на двете органи-
зации. В ЕС усилията са насочени към укрепване на механизмите за изграждане на 
взаимно доверие между органите, отговорни за осигуряване на вътрешната сигурност 
в ЕС, целта е разработване на сигурен и структуриран европейски модел за обмен на 
информация. Този модел трябва да включва всички различни бази данни на ЕС, 
които имат отношение към гарантиране на сигурността в ЕС.8 От критична значение 
е държавите членки да изградят мрежа от единни звена за контакт с цел укрепване на 
оперативното сътрудничество в областта на сигурността и да се улесни трансгранич-
ното сътрудничество и трансграничният обмен на пълна и точна информация между 
държавите членки и да се гарантира, че те засилват координацията между своите 
служби на национално равнище. Показателен пример е дейността по получаване и 
обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозва-
ни по въздух. Националното звено в Държавна агенция „Национална сигурност” мо-

                                                 
5 Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, Чл. 31, ал. 1, 2 и 3. 
6 Закон за Държавна агенция „Разузнаване”, чл. 32, ал.2. 
7 Постановление № 198 от 27 юли 2015г. на МС за създаване на национален контратерористи-
чен център. В сила от 31.07.2015г. Чл. Чл 2,. 5 и  6. 
8 Стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз 
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же да предоставя резервационни данни на пътниците и/или резултати от тяхното об-
работване и на компетентни органи на други държави само когато са налице едновре-
менно следните условия: 

1.  това е необходимо за предотвратяването, разкриването, разследването и на-
казателното преследване на тежки престъпления; 

2.  получателят е компетентен да осъществява дейности по предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно преследване на тежки престъпления; 

3.  получателят осигурява адекватно ниво на защита за планираното обработва-
не на данни. Преценката на адекватността на нивото на защита на личните 
данни се извършва от Комисията за защита на личните данни в съответствие 
със Закона за защита на личните данни. 

 
По отношение на международния обмен, предоставянето на резервационни дан-

ни на пътниците и/или резултати от тяхното обработване на компетентни органи на 
държава-членка на Европейския съюз, както и на друга държава-членка на Европей-
ското икономическо пространство, се извършва свободно при спазване на първите 
две условия, без преценка на адекватността на нивото на защита на личните данни.9 

В практиката често се налага да се сътрудничи и да се обменят данни и с други 
служби на страни извън споменатите съюзи. В тези случаи дори и да са подписани 
споразумения за обмен на класифицирана информация се прилагат по-рестриктивни 
политики на доверие, предоставяне, разпространение и цялостност на предоставяни-
те данни. Друг фактор, който влияе върху доверието към партньорите, като потреби-
тели на данни е свързан с наличието на инциденти или очакването на такива със 
поверителността на данните. Чести са инцидентите с последващо неоторизирано раз-
пространение на данните от потребителите. При обмена на данни между специалните 
служби задължително се спазва т.н. правилото на „третата страна“. Това означава, че 
информация получена от една служба не може да се предоставя на друга без разреше-
нието на службата предоставила информацията. В работата на специалните служби 
от най-голямо значение при обмен на данни са политиките за защита на класифици-
раната информация и доверието между партньорите. 

 
Политика за сигурност в коалиционна среда 

От критично значение за специалните служби е бързото споделяне и навремен-
ната обработка на данни. В същото време трябва да се прилагат различни политики 
за сигурност. На фиг. 2 е показана политика за сигурност в коалиционна среда.  

 

                                                 
9 Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, чл. 42м. 
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Фиг. 2 
 
Коалиция 1 и Коалиция 2 са две различни коалиции, в които участва една орга-

низация, компонент В. Такава организация е длъжна да спазва стриктно и независимо 
една от друга политиките на Коалиции 1 и 2. 

Стриктното спазване на политиките за сигурност при обмена на данни и инфор-
мация е от критично значение за националната сигурност. Липсата на инциденти 
поддържа доверието между организациите и гарантира ефективна съвместна дейност 
на национално и на международно ниво. Гарантираният обмен на данни и информа-
ция в коалиционна среда е едно от най-важните условия за постигане синергичен 
ефект в коалициите. 
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І. Въз основа на възприетото правно-отрасловото деление на българската прав-
на система, Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) – обн., ДВ, бр. 138 от 24 ноември 
1998 г., изм. и доп., се определя като административен закон. Систематически той се 
отнася към специалната (особената) част на административното право – т.нар. ме-
дийно право.[1] Съгласно правната норма-предмет на чл. 1 от него той урежда ме-
дийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията 
на Република България.[2] 

В отделни разпоредби на закона се съдържат правни норми, които по своята 
правно-отраслова принадлежност следва да се квалифицират като трудовоправни.[3] 

Предмет на научен анализ в следващите редове е правното положение на Съвета 
за електронни медии (СЕМ). Проблематиката относно правната същност на СЕМ има 
отношение във връзка с трудовоправния статус на членовете на СЕМ, на работещите 
в неговата администрация, както и относно трудовоправния статус на членовете на 
управителните съвети и на генералните директори на БНР и БНТ. Поради това, че 
тези въпроси са изследвани подробно в друго отделно научно съчинение, те няма да 
се обсъждат тук.[4] 

ІІ. 1. Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който 
регулира медийните услуги в случаите и по реда, предвидени в ЗРТ (чл. 20, ал. 1 
ЗРТ).[5] Той е юридическо лице на бюджетна издръжка (бюджетно учреждение) със 
седалище София, чийто председател е първостепенен разпоредител с бюджет (чл. 21 
ЗРТ). Юридическата персонификация не е предпоставка за административноправната 
правосубектност на СЕМ, а е предпоставка за гражданскоправната правосубектност 
на държавния орган.[6] Гражданскоправната правосубектност на СЕМ като държавен 
орган е необходима, за да може той да участва в гражданския оборот като страна по 
граждански правоотношения в широкия смисъл на това понятие (т.е. частноправни 
отношения), вкл. и като страна по трудови правоотношения като работодател. 
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В правната литература е застъпено и становището, че юридическата персонифи-
кация е предпоставка за административноправната правосубектност на някои коми-
сии, създадени със специален закон, в т.ч. и на СЕМ (д-р Н. Николов).[7] Самият ав-
тор обаче признава, че „не всички изпълнителни органи имат качеството на юриди-
ческо лице”. Ясно е, че едноличните административни органи не са юридически ли-
ца, но по-същественото е, че действащото право не придава юридическа персонифи-
кация (правното качество на юридическа личност) и на някои колективни админи-
стративни органи (напр. общо събрание и академичен съвет на висшето училище и 
факултетен съвет на факултет по ЗВО и ЗРАСРБ). Въпреки това тези колективни ад-
министративни органи, поради това че имат административна правосубектност, 
участват като страни по материални и процесуални административни правоотноше-
ния (в т.ч. и в съдебни производства при оспорване на издадени от тях администра-
тивни актове). Такова е и становището на трайната съдебна практика във връзка с 
прилагането на § 1, т. 1 ДР на АПК. Затова не мога да споделя становището на д-р Н. 
Николов, че „юридическата персонификация е важна за гарантиране на самостоятел-
ността на комисиите и за упражняване на определените им от закона правомощия. 
[...] При комисиите това е необходимо преди всичко с оглед на упражняване на власт-
ническите им правомощия и участието им като страна в съдебни производства във 
връзка с издадени от тях юридически актове”.[8] 

Както всички колективни държавни органи, на които законът е придал и качест-
вото на юридическо лице, така и СЕМ, е преди всичко юридическо лице на публич-
ното право.[9] Съветът за електронни медии има двойствено правно положение (по-
лисубектност, многоотраслова правосубекност), тъй като е подчинен на публичното 
право във връзка с осъществяване на държавните функции (административна право-
субектност, компетентност), а като носител на субективни граждански права и прав-
ни задължения той има и частноправен режим (гражданска правосубектност).[10] 

2. Съветът за електронни медии се състои от петима членове, от които трима се 
избират от Народното събрание и двама се назначават от президента на републиката 
(чл. 24, ал. 1 ЗРТ). От тази законова разпоредба следват два правни извода. 

2.1. Според състава си (организационна структура) СЕМ е колективен държавен 
орган, като в закона е уреден неговия персонален състав в количествено отношение – 
петима членове. Според начина си на образуване (конституиране) този колективен 
орган се конституира въз основа на смесената система. Персоналният състав на СЕМ 
се формира от две квоти (части) – квота на Народното събрание (трима членове) и 
квота на президента на републиката (двама членове).[11] Следователно СЕМ може да 
се определи едновременно и като изборен държавен орган (при това изборен от друг 
орган, т.нар. непряка изборност) и като назначаем държавен орган.[12] И двата орга-
на (Народното събрание и президентът на републиката), които образуват СЕМ са 
представителни органи на държавната власт. Така законът урежда овластяването (ин-
веститурата) на държавния орган чрез нарочен правен акт (решение за избор и указ за 
назначаване) – предоставянето от закона на определени властнически правомощия в 
дадена област от държавното управление (административна компетентност).[13] 

2.2. От гледна точка на начина на вземане на решенията си, СЕМ като колекти-
вен орган е и колегиален орган. За колегиалните органи е съществено това, че те взе-
мат своите решения с мнозинство (вишегласие), като всеки техен член е равностоен 
при обсъждането и гласуването. Това се отнася и за председателя на съответния ор-
ган (в случая председателя на СЕМ) в смисъл, че неговият глас е равен по правната 
си сила на гласа на всеки друг член от колектива.[14] В това отношение председате-
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лят на СЕМ е типичен пример за правната конструкция „пръв между равни” (Primus 
inter pares). 

Законът не определя изрично, че СЕМ е колегиален орган.[15] Тази му правна 
характеристика се извлича по тълкувателен път от разпоредбите относно редовността 
на заседанията му и начина за приемане на решения (необходимото мнозинство) – вж  
чл. 35, ал. 1 и чл. 37 ЗРТ. В чл. 36, т. 1 ЗРТ е уредено, че наред с други принципи, при 
вземане на решенията си членовете на СЕМ се ръководят от принципа на колегиал-
ност. Това законово изискване може да бъде тълкувано двуяко. Вече се отбеляза, че 
колегиалността е характеристика на колективен орган по отношение на начина на 
вземане на решенията му. Такъв е и изразът, който се използва в чл. 36, т. 1 ЗРТ. 
Следователно може да се приеме, че ЗРТ изрично определя СЕМ като колегиален ор-
ган. Другото възможно тълкуване на принципа на колегиалността е в по друг аспект – 
управленски (стил на управление) и етичен. Това означава членовете на СЕМ да имат 
отношение един към като колеги и личности, които взаимно зачитат мненията си, 
които се отнасят етично един към друг. Може би това второ смислово значение на 
колегиалността е имал предвид законодателя.[16] 

2.3. Въз основа на критерия „териториални предели, в които държавният орган 
упражнява своята компетентност” (териториален обсег на неговата дейност) СЕМ е 
централен орган на държавно управление. Той осъществява своята териториална 
компетентност (competentio loci) на цялата територия на страната – върху доставчици 
на медийни услуги, които се намират под юрисдикцията на Република България  
(чл. 1 и § 1, т. 23 ДР на ЗРТ). 

2.4. Според обема на правомощията му и сферата (предмета) на дейност СЕМ е 
държавен орган със специална компетентност (самият ЗРТ го определя като специа-
лизиран орган и посочва неговата „специализация”) [17] и по-конкретно орган с 
функционална компетентност – правна регулация на медийните услуги (аудио-
визуални медийни услуги и радиоуслуги) (чл. 20, ал. 1 във вр. чл. 1 ЗРТ).[18] 

2.5. В разпоредбата на чл. 20, ал. 1 ЗРТ изрично е посочено, че СЕМ е независим 
орган. Такива са и КЗД, КЗК [19], КОНПИ, КРДОПБГДСРСБНА, КРС, НБПП, КЗЛД 
и КПУКИ. Разликата в подхода на законодателя е тази, че КЗД, КОНПИ, 
КРДОПБГДСРСБНА, НБПП, КЗЛД и КЗК са определени и като държавни органи, 
докато за СЕМ и КПУКИ не е посочено, че са такива.[20] Всъщност защо е необходи-
мо изрично да се посочва, че един орган (държавен или не) е независим? Нима не е 
такъв, в една или друга степен всеки един орган, при осъществяване на своята компе-
тентност – Народно събрание, Министерски съвет, БНБ, НОИ, съд и т.н. Вярно е и 
обратното – всеки един държавен орган е зависим в една или друга степен от други 
органи. Всеки един орган е зависим от закона (в смисъл, че трябва да го спазва и из-
пълнява), както и от обстоятелството, че в конституирането на посочените държавни 
органи участват други държавни органи (Народно събрание, президент на република-
та, Министерски съвет).[21] Всички създадени по силата на специален закон незави-
сими държавни органи изготвят и представят пред Народното събрание, както и пред 
други държавни органи (обикновено тези, които участват в конституирането на тех-
ния персонален състав) годишен доклад, който включва отчет на изпълнението на 
дейностите от предходната година.[22] Съгласно чл. 39, ал. 1 ЗРТ СЕМ представя за 
обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври 
за първото полугодие и 31 март за второто полугодие на предходната година и го 
публикува на страницата си в интернет. В случая със СЕМ е налице изключение с 
представянето на два доклада в рамките на календарна година.[23] 
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Въпросът е не в окачествяването на един държавен орган като „независим”, а за 
наличието на адекватна правна уредба на компетентността му и за взаимодействието 
му с другите държавни органи, в съответствие с принципите на демократичната и 
правова държава.[24] По повод правомощията на СЕМ (чл. 32 ЗРТ) са уредени взаи-
моотношенията му с други държавни органи (ЦИК, ДАЗД, КРС), като това положе-
ние е генерализирано като правен принцип относно стила на управление – при взема-
не на решенията си членовете на СЕМ се ръководят от принципа на сътрудничество с 
държавните органи (чл. 36, т. 4, предл. І ЗРТ). 

Съществуването на СЕМ в правната действителност (както и други независими 
специализирани държавни органи, създадени по силата на специален закон – КЗД, 
КЗК, КПУКИ, ДКСИ, НБПП, КЗЛД) не е предвидено в Конституцията, и следовател-
но СЕМ не е конституционен орган. Но СЕМ, както и другите посочени държавни ор-
гани, е „институция, определена със закон” по смисъла на чл. 84, т. 8, предл. ІІ Конст. 
Професор Б. Спасов нарича тези държавни органи вторично (производно) създадени 
от други оправомощени за тази цел държавни органи, като това оправомощаване по 
начало се дава от Конституцията.[25] В случая със СЕМ правомощието за конституи-
рането му като държавен орган е на Народното събрание и на президента на републи-
ката, като това е уредено в специалния ЗРТ. Но доколкото по Конституция закони 
може да приема само Народното събрание, то и в този случай Народното събрание е 
първичният (основният) държавен орган, който е създал вторично в правната дейст-
вителност СЕМ (определил е неговото наименование, структура и компетентност). [26] 

Обобщената правна характеристика на СЕМ е, че той е от категорията независи-
ми специализирани държавни органи, създадени по силата на специален закон.[27] 

3. В специализираната правна литература (доц. Р. Николова) е застъпено стано-
вището, че „по своята същност СЕМ не притежава правните характеристики на дър-
жавен орган. [...] СЕМ е орган, стоящ извън системата на държавното управление 
(държавната администрация), който притежава белезите на административен орган”. 
[28] Мога да се съглася само с определянето на СЕМ като административен орган и 
то по смисъла на § 1, т. 1, предл. ІІ ДР на АПК – „носител на административни 
правомощия, овластен въз основа на закон” (почти идентична е и дефиницията по § 1,  
т. 1, предл. ІІ ДР на ЗОАРАКСД – „всеки друг орган, който въз основа на специален 
закон е овластен с административни правомощия”), както и че е „централен адми-
нистративен орган” по смисъла на § 1, т. 2 ДР на ЗОАРАКСД, защото осъществява 
правомощията си на територията на цялата страна. Вярно е и това, че СЕМ не е дър-
жавен орган на изпълнителната власт, но това не значи, че е „орган, стоящ извън сис-
темата на държавното управление (държавната администрация)”. Съветът за елек-
тронни медии, подобно на други независими специализирани държавни органи, съз-
дадени по силата на специални закони, е част от системата на държавното управле-
ние (част от системата на държавния административен апарат) [29], без да е държа-
вен орган на изпълнителната власт. Съветът за електронни медии, както и другите не-
зависими специализирани държавни органи, действа от името на държавата при уп-
ражняване на своите правомощия.[30] Като административен орган в посочения сми-
съл, СЕМ и другите органи „осъществяват изпълнителната дейност на държавата, 
което е една от най-важните им специфики. А това означава, че те осъществяват под-
законова дейност и действията им се извършват въз основа и в изпълнение на 
закона”.[31] 

4. По различен начин се поставя един друг въпрос. Посочи се, че КЗД, КЗК, 
КПУКИ, КЗЛД и др. са държавни органи в системата на държавното управление, без 
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да са държавни орган на изпълнителната власт. Те са държавни институции, създаде-
ни със закон, по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 ЗАдм. Самият ЗАдм не определя съдър-
жанието на понятието „държавна институция”, като се има предвид и обстоятелство-
то, че в закона се употребяват и понятия „орган на държавна власт”, „държавен ор-
ган”, „държавна агенция”, „държавна комисия”, „държавна длъжност”. Разсъждения-
та относно тази пъстрота в словоупотребата надхвърлят предметните рамки на на-
стоящия анализ. За случая ни интересува обстоятелството, че не държавните органи 
КЗД, КЗК, КПУКИ, КЗЛД и др. са такива на изпълнителната власт, а само техните 
ръководители, т.е. председателите им, се считат за органи на изпълнителната власт 
(чл. 19, ал. 4, т. 4 ЗАдм).[32] Ръководителите на държавни институции, създадени със 
закон, издават индивидуални административни актове (чл. 19, ал. 8 ЗАдм). Друг е 
въпросът за разграничението (от гледна точка на законовата уредба и в практиката) 
на индивидуалните административни актове, които тези колективни и колегиални ор-
гани издават, от индивидуалните административни актове на техните ръководители 
(председатели). 

4.1. По идентичен начин се поставя въпросът и за СЕМ и неговия председател. 
Съветът за електронни медии е държавна институция, създадена със закон, по смисъ-
ла на чл. 19, ал. 4, т. 4, предл. І ЗАдм. Председателят на СЕМ се избира от самите 
членове на СЕМ измежду тях на първото заседание (чл. 31, ал. 1 ЗРТ). Той като ръко-
водител на държавна институция, създадена със закон, се счита за орган на изпълни-
телната власт (чл. 19, ал. 4, т. 4, предл. І ЗАдм). Следва да се отчита и обстоятелство-
то, че председателят на СЕМ, освен традиционните си правомощия като ръководител 
на колективен и колегиален орган (чл. 31, ал. 1 ЗРТ), има и специфични правомощия 
като ръководител на държавна институция, създадена със закон – издава разпорежда-
ния (чл. 32, ал. 4 и чл. 117, ал. 3, т. 1 и т. 3 ЗРТ) и издава наказателни постановления 
за нарушения на разпоредбите на ЗРТ (чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 127, ал. 2 ЗРТ). Изложе-
ното не влиза в противоречие с вече казаното относно председателя на СЕМ като 
пръв между равни по повод обсъждането и гласуването на решения от СЕМ като ко-
лективен и колегиален държавен орган. В някои случаи ръководителят на колектив-
ния орган, освен предоставените му организационно-ръководни функции, може да 
бъде обособен и като едноличен орган за решаването на определени въпроси.[33] Но 
в дейността на СЕМ като колективен орган, председателят му осъществява само ръ-
ководни и координационни функции, а при вземането на решенията има същите пра-
ва, както и останалите четирима членове на СЕМ. 

4.2. От трудовоправна гледна точка следва да се отбележи това, че председа-
телят на СЕМ е представителят (законно представителство) на работодателя – СЕМ 
(чл. 31, ал. 2, т. 1 ЗРТ), който сключва и прекратява трудовите договори на служите-
лите, работещи по трудово правоотношение в СЕМ. Това правомощие на председате-
ля на СЕМ не е уредено изрично в ЗРТ (така както е уредено идентичното правомо-
щие на председателите на други колективни органи в други специални закони), но то 
се извлича по тълкувателен път.[34] В тази връзка значение има и разпоредбата на чл. 
107а, ал. 6 КТ, към която пряко препраща чл. 22, ал. 2, изр. ІІ ЗРТ – за служителите 
по трудово правоотношение се прилага чл. 107а КТ. Съгласно чл. 107а, ал. 6, предл. І 
КТ трудовият договор със служителя се сключва от органа на държавната власт. Под 
„орган на държавната власт” в случая следва да се разбира СЕМ, който е и работода-
телят в трудовото правоотношение. И тъй като СЕМ е колективен орган, то трудовият 
договор със служителя по трудово правоотношение в СЕМ ще се сключи от предсе-
дателя на СЕМ като законен представител на работодателя. 
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В чл. 31, ал. 2, т. 1 ЗРТ е постановено, че председателят на СЕМ ръководи рабо-
тата на администрацията. В дейността си СЕМ се подпомага от администрация, чиято 
структура и щат определя самостоятелно съобразно средствата, предвидени за съот-
ветната година (чл. 22, ал. 1, изр. І ЗРТ). На свой ред в чл. 22, ал. 2, изр. І ЗРТ е 
уредено, че дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и 
от лица, работещи по трудово правоотношение. Следователно под „ръководство на 
работата на администрацията” се разбира, че председателят на СЕМ упражнява от 
името на работодателя като негов представител управленската и дисциплинарна ра-
ботодателска власт спрямо лицата, които работят по трудово правоотношение в 
администрацията на СЕМ. Председателят на СЕМ като представител на работодателя 
не упражнява нормотворческа работодателска власт, поради това че СЕМ е колекти-
вен и колегиален орган и всички вътрешни актове, в това число и тези, които СЕМ 
издава в правното си качество на работодател, се издават именно от него (вж. и чл. 23 
и чл. 32, ал. 2 ЗРТ).[35] 

5. Във връзка с правното положение на СЕМ, не е необходимо да се взема 
становище за съображенията на Конституционния съд, отразени в т. 3 от мотивите на 
Решение № 21 от 14.11.1996 г. по конституционно дело № 19 от 1996 г. (обн., ДВ,  
бр. 102 от 29.11.1996 г.).[36] С това свое решение Конституционният съд е обявил за 
противоконституционна разпоредбата на чл. 8, ал. 2 ЗРТ от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 77 
от 1996 г., отм.), съгласно която Националният съвет за радио и телевизия (НСРТ) е 
специализиран държавен орган. Именно поради тези мотиви на Конституционния 
съд, при приемането на новия ЗРТ през 1998 г., законодателят не определи изрично 
СЕМ като държавен орган. Но изричното му неопределяне като такъв не може да 
бъде аргумент, че СЕМ не е държавен орган в посочения по-горе смисъл.[37] 

Интересно е и следното обстоятелство. Самият Конституционен съд се връща 
към мотивите на Решение № 21 от 1996 г., като ги цитира и доразвива в друго свое 
Решение № 10 от 25.06.1999 г. по конст. дело № 36 от 1998 г. Предмет на второто 
конституционно дело е искане за обявяване на противоконституционност на чл. 26, т. 
3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ, с която е въведена забрана да бъдат членове на НСРТ и на 
управителния съвет на БНР, съответно на БНТ, лица, които са били щатни и нещатни 
сътрудници на бившата Държавна сигурност.[38] Като препотвърждава становището 
си, че НСРТ не е държавен орган, Конституционният съд приема, че „от тази гледна 
точка членството в съвета не е държавна длъжност и не би могло да се търси позова-
ване и на МПГПП, който е ратифициран от Република България и по силата на чл. 5, 
ал. 4 Конст. е част от вътрешното ни законодателство. В този пакт се изисква гаран-
тиране на възможност за достъп при общи условия и равенство до държавни длъж-
ности”. С тези мотиви Конституционният съд отхвърля искането за противоконститу-
ционност. След подробно изложение на мотивите на Конституционния съд, съгласие 
с тях изказва и доц. Р. Николова – „Законодателят с основание отказва на определена 
група хора да бъдат членове на НСРТ и на управителните съвети на БНР и БНТ, за-
щото това се прави не като репресивна мярка, а в защита на обществения инте-
рес”.[39] Към днешна дата разпоредбите на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 ЗРТ са обя-
вени за противоконституционни и за несъответстващи на международните договори, 
по които България е страна с Решение № 8 от 2013 г. на Конституционния съд (обн., 
ДВ, бр. 91 от 2013 г.). И двете разпоредби продължават да съществуват в ЗРТ (те не 
са отменени от законодателя), но съгласно чл. 151, ал. 2, изр. ІІІ Конст. актът, обявен 
за противоконституционен, не се прилага от деня на влизане на решението в сила. 

Сега действащият ЗРТ не определя изрично СЕМ, като държавен орган, за раз-
лика от предходния едноименен закон от 1996 г., който определяше НСРТ като дър-
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жавен орган. Водещият правен аргумент, че СЕМ е държавен орган е разпоредбата на 
чл. 22 ЗРТ. В дейността си СЕМ се подпомага от администрация, за която се прилага 
ЗАдм, доколкото друго не е предвидено в ЗРТ. Законът за администрацията от 1998 г. 
урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организа-
цията на дейността на тяхната администрация, администрацията на другите органи 
на държавна власт, предвидени в Конституцията, както и органите на местното само-
управление (чл. 1, ал. 2 и 3 ЗАдм). Дейността на администрацията се осъществява от 
държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служите-
лите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а КТ. Държавните служители из-
пълняват държавна служба и подпомагат орган на държавната власт при осъществя-
ване на неговите правомощия (чл. 1 и чл. 2, ал. 1 ЗДСл). От друга страна, наименова-
нието на разпоредбата на чл. 107а КТ, към която се препраща, е „Допълнителни усло-
вия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация”.[40] 
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[6] „Държавните и обществените органи са винаги създания (творения) на действа-
щото право и тяхната административна правосубектност и дееспособност е точ-
но определена от закона. За да участват обаче в административните правоотно-
шения, тази категория субекти на административното право не е необходимо да 
притежават някаква юридическа личност по смисъла на гражданското право”. 
Дерменджиев, Ив. Административно право на НРБ. Обща част. Цит. съч., с. 60, 
63-64. Вж. и проф. В. Таджер – „държавният орган не винаги е юридическо 
лице. [...] Да не се поставя знак на равенство между държавен орган и юридичес-
ко лице”. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. С.: Наука и 
изкуство, 1973, с. 78. 

[7]   Николов, Н. Обща характеристика на комисиите, създадени със закон. – 
Съвременно право, 2008, № 4, с. 46-47. 

[8]   Николов, Н. Пак там, с. 46. 
[9]  Юридически лица по действащото обективно право са и други колективни 

държавни органи: КЗД (чл. 40, ал. 3 ЗЗДискр); НБПП (чл. 6, ал. 3 ЗПрПм); 
КРДОПБГДСРСБНА (т.нар. Комисия за досиетата) (чл. 4, ал. 2 ЗДРДОПБГДСРСБНА); 
КОНПИ (чл. 5, ал. 2 ЗОПДНПИ); КПУКИ (чл. 22а, ал. 3 ЗПУКИ); КЗК (чл. 3, ал. 1, 
изр. ІІ ЗЗК); КЗЛД (чл. 6, ал. 3 ЗЗЛД) и др. 

[10] Вж. така за видовото деление на юридическите лица на такива на публичното и 
на частното право Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ. 
Цит. съч., с. 79-80; Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Т. І. С.: Софи-Р, 
1995, с. 290; Топалов, М. Двойственото положение на държавния орган. – В: 
Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. 
С.: ИК „Труд и право”, 2014, с. 145-152. 

[11] Понятията „квота на Народното събрание” и „квота на президента” са легални 
понятия (чл. 29, ал. 1, изр. ІІ ЗРТ). Думата „квота” е чуждица и произхожда от 
латинския израз quota pars, което означава „определена част”. Едно от значения-
та на думата квота в съвременния български език е част, дял, процент. Вж. 
Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. Речник на чуждите думи в българския 
език. 5. доп. и основно прер. изд. С.: Наука и изкуство, 2012, с. 352. В Конститу-
цията квота се употребява по повод персоналния състав на Конституционния 
съд и неговото периодично обновяване (чл. 147, ал. 2, изр. трето Конст.). В дру-
ги специални закони също се употребява понятието „квота” (напр. „квотата на 
Народното събрание” в чл. 7, ал. 1 ЗОПДНПИ във връзка със състава на 
КОНПИ; в чл. 22г, ал. 1 и 2 ЗПУКИ за състава на КПУКИ), но в други случаи 
просто се посочва кой избира или назначава определен брой членове на колек-
тивен държавен орган (вж. чл. 11 ЗПрПм относно състава на НБПП). 

[12]  Вж. за видовото деление на държавните органи според класификационния 
критерий „начин на образуване” – изборни и назначаеми държавни органи 
Стойчев, Ст. Конституционно право на Република България. С.: Изд. Петър Г. 
Христов, 1993, с. 168. 

[13] За административната компетентност на държавния орган вж. Костов, М. Ком-
петентността като правосубектност на държавния орган. – Правна мисъл, 1979, 
№ 3, с. 34-45; Дерменджиев, Ив. Административно право на НРБ. Обща част. 
Цит. съч., с. 63-64; Зиновиева, Д. Компетентност на административните органи. 
С.: Сиела, 2000, с. 10-34. 

[14] Така Спасов, Б. Учение за Конституцията. 2. прер. и доп. изд. С.: Сиби, 1994, с. 95; 
от него: По Закона за администрацията. – Юридически свят, 1999, № 2, с. 64-65. 
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[15] Срв. нормативната уредба на други колективни държавни органи, за които из-
рично е посочено, че са и колегиални органи – Министерският съвет (чл. 20, ал. 
1 ЗАдм); държавна комисия към Министерския съвет или към министър (чл. 50, 
ал. 1 ЗАдм); ДКСИ (чл. 6, ал. 1 ЗЗКИ); КРДОПБГДСРСБНА (чл. 5, ал. 1 
ЗДРДОПБГДСРСБНА); КРС (чл. 22, ал. 1 ЗЕС); КЗЛД (чл. 7, ал. 1 ЗЗЛД). 

[16]  Етимологически думата „колегиалност” е от латински произход – съществител-
ните имена collēga – другар по служба или занимание и collēgium – съучастие в 
служба, другарство по служба (колегия). Вж. Милев, Ал., М. Войнов. Латинско-
български речник. 4. стереотипно изд. С.: Наука и изкуство, 1990, с. 123; 
Милев, Ал., Николов, Б., Братков, Й. Речник на чуждите думи в българския 
език. Цит. съч., с. 367-368. Българската дума е „другарство” в нейното смислово 
значение на етична категория. 

[17]  Законодателят изрично е определил и други държавни органи като „специализи-
рани” – вж. напр. КЗД (чл. 40, ал. 1 ЗЗДискр); КОНПИ (чл. 5, ал. 1 ЗОПДНПИ); 
КЗК (чл. 3, ал. 1, изр. І ЗЗК); КРС (чл. 21, ал. 2 ЗЕС). За други държавни органи, 
създадени по силата на специален закон, не е уредено изрично, че са „специали-
зирани”, но тази им правна характеристика се извлича по тълкувателен път от 
съдържанието на предоставената им компетентност. 

[18]  Съобразно научно установената система на административното право, правната 
уредба на регулацията на радио- и телевизионната дейност се определя в науч-
ната доктрина като елемент (подотрасъл) на специалната част на администра-
тивното право. Вж. Костадинов, Г., Ив. Дермеджиев, Ал. Воденичаров. Адми-
нистративно право. Специална част. С.: Наука и изкуство, 1973, с. 216-217; 
Дерменджиев, Ив. Административно право на НРБ. Обща част. Цит. съч., с. 40-41. 

[19]  Относно правната същност на КЗК, още при действието на първия ЗЗК от 1991 г. 
(отм. през 1998 г.), проф. В. Таджер отбелязва: „Комисията за защита на конку-
ренцията бе определена в чл. 2 от закона като „независима институция”. Тя 
заема своеобразно положение сред органите на изпълнителната власт, като 
функциите й са определени в самия закон”. Таджер, В. Комисия за защита на 
конкуренцията, 1991-1992. – Съвременно право, 1993, № 5, с. 109. Пак по повод 
на КЗК (но при действието на следващия ЗЗК от 1998 г., отм.) проф. В. Таджер 
посочва, че „правното положение на един държавен орган се определя според 
реда за образуването му, неговите функции, устройство и характер на актовете 
му”. Таджер, В. Новите функции на Комисията за защита на конкуренцията. – 
Български законник, 1998, № 6, с. 73. 

[20] Трябва да се отбележи, че все по същите съображения КПУКИ е определена от 
законодателя като „независим орган” и „първостепенен разпоредител с бюджет” 
(чл. 22а, ал. 1 и 3 ЗПУКИ). Законодателят се е въздържал да определи тази коми-
сия като държавен орган. Но правната ѐ същност на такъв се извлича от цялата й 
правна уредба – ред за конституиране, правомощия (компетентност), правни актове, 
които издава. Тази комисия като държавен орган също е част от системата на 
държавното управление, без да е държавен орган на изпълнителната власт. 
Интересна като съдържание е и разпоредбата на чл. 22а, ал. 4 от същия закон, 
съгласно която КПУКИ е постояннодействащ орган (дори има граматическа 
грешка – трябва да са две думи постоянно действащ, а не една дума), който се 
подпомага от администрация. Крайно необичайно ще бъде, ако законодателят 
приеме закон, с който да създаде временно действащ орган (орган ad hoc) – 
всъщност всеки създаден със закон орган е постоянно действащ, докато действа 
(не се отмени) законът (смисълът на чл. 74, изр. І Конст., че Народното събрание 
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е постоянно действащ орган е друг). Като постоянно действащи държавни орга-
ни са определени и КОНПИ (чл. 5, ал. 1 ЗОПДНПИ) – също с грешка в изписва-
нето на думата, както и КРДОПБГДСРСБНА (чл. 4, ал. 3, изр. І ЗДРДОПБГДСРСБНА) и 
КЗЛД (чл. 9, ал. 1 ЗЗЛД), но с правилно изписване на думите. Но за СЕМ, КЗК, 
КЗД, НБПП и други държавни органи не е уредено изрично, че са постоянно 
действащи органи. 

[21] Вж. така и Николов, Н. Обща характеристика на комисиите, създадени със за-
кон. Цит. съч., с. 45. 

[22] Вж. напр. за КЗД (чл. 40, ал. 5 ЗЗДискр); КРС (чл. 38 ЗЕС); КПУКИ (чл. 22а, ал. 
7 ЗПУКИ); КЗК (чл. 14, ал. 1 ЗЗК), ДКСИ (чл. 7 ЗЗКИ), КЗЛД (чл. 7, ал. 6 ЗЗЛД). 

[23] Два доклада за извършената дейност, два пъти годишно – до 20 юли и до 20 
декември, представя в Народното събрание и КРДОПБГДСРСБНА, които се 
приемат с решение (чл. 4, ал. 6 ЗДРДОПБГДСРСБНА). Специално следва да се 
отбележи разпоредбата на чл. 7 ЗЗКИ, където практически се представят някол-
ко годишни доклада на различни държавни органи. 

[24]  По тези въпроси авторът е изказвал становището си по друг повод, при дейст-
вието на отменена вече правна уредба. Вж. Стайков, Ив. Устройство и компе-
тентност на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. – Съвременно 
право, 1996, № 4, с. 12-24; от него: Взаимодействието на Комисията по ценните 
книжа и фондовите борси с другите държавни институции. – Капиталов пазар, 
1996, № 3, с. 28-29. Вж. и правната уредба на взаимодействието на някои дър-
жавни органи с други държавни и недържавни органи – напр. за НБПП (чл. 20 
ЗПрПм); КПУКИ (чл. 22з ЗПУКИ); КРС (чл. 41а-49в ЗЕС). 

[25]  За класификационния критерий „органи според тяхното образуване” при видо-
вото деление на държавните органи – държавни органи, които са установени от 
Конституцията и държавни органи, които са вторично създадени от оправомо-
щен с такова право друг държавен орган вж. Спасов, Б. Учение за Конституция-
та. Цит. съч., с. 90-91. 

[26] Вж. в този смисъл Спасов, Б. Пак там. 
[27] За въведените от конституционноправната и административноправната теория 

класификационни критерии за видовото деление на държавните органи и на ор-
ганите на държавно управление вж. Стойчев, Ст. Конституционно право на 
Република България. Цит. съч., с. 164-168; Спасов, Б. Учение за Конституцията. 
Цит. съч., с. 90-95; Стайнов, П., А. С. Ангелов. Административно право на На-
родна република България. Обща част. С.: Наука и изкуство, 1957, с. 80-120; 
Дерменджиев, Ив. Административно право на НРБ. Обща част. Цит. съч., с. 111-114; 
Къндева, Ем. Публична администрация. 2. изд. С.: Сиела, 2000, с. 85-89; Николов, 
Н. Обща характеристика на комисиите, създадени със закон. Цит. съч., с. 41-47. 

[28] Така Николова, Р. Административноправно положение на обществените елек-
тронни медии в България. Цит. съч., с. 191-192. 

[29] За понятията „орган на публична власт”, „държавен орган”, „държавен апарат”, 
„система на държавните органи”, „държавна институция”, „орган на държавно 
управление” вж. напр. Стойчев, Ст. Конституционно право на Република 
България. Цит. съч., с. 159-163; Спасов, Б. Учение за Конституцията. Цит. съч., 
с. 88-90, 95-98; Стайнов, П. Административно правосъдие. Фототипно изд. С.: 
Изд. на БАН, 1993, с. 75-79; Дерменджиев, Ив. Административно право на 
НРБ. Обща част. Цит. съч., с. 6-14, 109-110, 115 и особено разграничението на 
понятията „държавно управление” в широк и тесен смисъл на думата с. 7-8 и 
бел. 6 под линия. За понятията „административна дейност” и „държавно управ-



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 135

ление” вж. и Лазаров, К. Административно право. Обща част. С.: Фенея, 2000, 
с. 9-19; Балабанова, Хр. Администрацията на изпълнителната власт в законода-
телството на Република България. С.: Албатрос, 2000, с. 17-19. 

[30] Вж. така и Николов, Н. Обща характеристика на комисиите, създадени със за-
кон. Цит. съч., с. 43. Становището, че в действащото българско право съществу-
ват централни органи на държавно управление, които систематично не се нами-
рат в рамките на изпълнителната власт в тесен смисъл и не се намират под кон-
трола на Министерския съвет, се застъпва и от д-р К. Пехливанов. Вж. 
Пехливанов, К. Централните органи на държавно управление извън системата 
на изпълнителната власт. Цит. съч., с. 187-196. Авторът прави следното разгра-
ничение – „Под административни органи в тесен смисъл можем да разбираме 
органите, изброени систематично в чл. 19 ЗАдм”, а „за органи на изпълнителна-
та власт в широк смисъл можем да приемем органите по чл. 19 ЗАдм и спомена-
тите органи, конституирани изцяло или частично от парламента” (с. 187, бел. 1 
под линия и с. 193, бел. 27 под линия). 

[31] Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на 
Република България. Обща част. 4. изд. С.: Сиби, 2001, с. 110. 

[32] В специализираната литература се обсъжда и двузначността в наименованието 
на държавния орган „комисия”, създаден със специален закон – от една страна, 
под него се разбира държавно учреждение, юридическо лице – състоящото се от 
физически лица, които се избират или назначават, и които упражняват определе-
ни държавни функции, и чийто състав се обслужва от администрация. От друга 
страна, се разбира само персоналния състав от физически лица, които са овлас-
тени като държавен орган да извършват определена дейност от името на държа-
вата. Вж. в този смисъл за КЗК Таджер, В. Новите функции на Комисията за за-
щита на конкуренцията. Цит. съч., с. 74, както и за КЗЛД Матеева, Ж. Правен 
статут на Комисията за защита на личните данни. – В: Сб. с научни доклади от 
научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, инова-
ции, перспективи”. 14-15.06.2013 г., БСУ. Т. ІІ. Бургас: БСУ, 2013, с. 242-243. 

[33] Вж. в този смисъл и анализа на проф. Б. Спасов относно сравнението между 
правомощията на министър-председателя по чл. 108 Конст. и качеството му на 
председател и член на Министерския съвет. Спасов, Б. Учение за Конституция-
та. Цит. съч., с. 95, както и относно председателя на Народното събрание 
Карагьозова-Финкова, М. – В: Конституция на Република България. Коментар. 
Авт. кол. с рък. и научен ред. проф. д-р Ст. Стойчев. С.: Сиела, 1999, с. 196, 198-199. 

[34] Необходимо е да се отбележи, че законодателят не винаги е перфектен при 
създаването на трудовоправните норми. Ще бъде посочен само един много 
показателен пример в тази насока. Съгласно чл. 43, ал. 1, изр. І ЗДАНС предсе-
дателят на ДАНС е работодател на лицата, работещи по трудовото правоотно-
шение. Тази законова разпоредба е в пълен разрез с утвърдени от десетилетия 
нормативни положения, както и с основни постулати на правната теория и трай-
ната съдебна практика. Работодател в случая е държавната агенция като юриди-
ческо лице (вж. чл. 2, ал. 2 ЗДАНС). Нейният председател (който е физическо 
лице) е ръководител на агенцията (чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 1 ЗДАНС), както и 
законен представител на агенцията пред трети лица (чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗДАНС). От 
гледна точка на трудовото право, председателят на ДАНС е законен представи-
тел на работодателя – държавната агенция в трудовите правоотношения. Вж. 
подробно Стайков, Ив. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на 
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. – Юридическо списание 
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на НБУ, 2014, № 1, с. 22-23 и направеното в тази връзка предложение de lege 
ferenda за изменение на закона. Разграничението между „работодател” и физи-
ческото лице, което го представлява, е основно в трудовоправната теория и тях-
ното смесване е недопустимо. Вж. Топалов, М. Работодателят като страна по 
индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, с. 48-55; Милованов, 
Кр. Трудов договор. Сключване, изменение, прекратяване. 2. прер. и доп. изд. 
С.: ИК „Труд и право”, 2008, с. 38; Мръчков, В. Трудово право. Цит. съч.,  
с. 189-190; Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално 
трудово право. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2011, с. 39-40. 

[35] За елементите на работодателската власт вж. Мръчков, В. Работодателят като 
страна в индивидуалните трудови правоотношения. – В: Мръчков, В., Д. Каменов, 
М. Сотирова. Работодателят в трудовите отношения. С.: Оргсистем, 1993,  
с. 50-51; от него: Трудово право. Цит. съч., с. 193; Топалов, М. Въпроси на 
властта на работодателя. – Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81; от него: Ра-
ботодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение. Цит. съч., 
с. 56-59; Средкова, Кр. Трудово право. Специална част. Дял І. Индивидуално 
трудово право. Цит. съч., с. 38-39; Гевренова, Н. Правна характеристика на 
нормотворческата власт на работодателя. – В: Актуални проблеми на трудово-
то и осигурителното право. Т. І. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004, с. 188-210; 
от нея: Правилникът за вътрешния трудов ред. С.: Сиби, 2007, с. 35-161. 

[36] Подробният анализ на мотивите от това решение на Конституционния съд е не-
нужен, защото то е постановено по повод отдавна отменена разпоредба на закон – 
вж. § 10 ПЗР на ЗРТ, с който се отменя ЗРТ от 1996 г. Изрично в § 52 ПЗР на 
ЗИДЗРТ (ДВ, бр. 96 от 2001 г.) законодателят постанови, че с конституирането 
на СЕМ Националният съвет за радио и телевизия се закрива и неговите членове 
се освобождават. 

[37] Цитираното решение на Конституционния съд е посочено като аргумент, че 
СЕМ не е държавен орган от доц. Р. Николова. Вж. Николова, Р. Администра-
тивноправно положение на обществените електронни медии в България. Цит. 
съч., с. 191, бел. 358 под линия. Вж. за това решение на Конституционния съд и 
Марков, Г. Решенията на Конституционния съд относно свободата на средства-
та за масова информация. – Юридически свят, 1999, № 2, с. 45-47. 

[38]  Към датата на постановяването на това решение на Конституционния съд, 
въпреки че то е постановено по новия ЗРТ, все още съществува и не е закрит 
НСРТ. Това става две години по-късно след изменение на ЗРТ (обн., ДВ, бр. 96 
от 2001 г.) и създаването на СЕМ. 

[39]  Вж. Николова, Р. Административноправно положение на обществените елек-
тронни медии в България. Цит. съч., с. 54-55. 

[40] Вж. анализ на разпоредбата на чл. 107а КТ Мингов, Ем. За състоянието на прав-
ната уредба на администрацията и на държавния служител. – Съвременно право, 
2001, бр. 4, с. 20-32; от него: Трудовото правоотношение в държавната админи-
страция. – Съвременно право, 2004, бр. 1, с. 1-20; За особеностите на индивиду-
алното трудово и на служебното правоотношение. – В: Актуални проблеми на 
трудовото и осигурителното право. Т. І. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004,  
с. 100-127; Особености на трудовото правоотношение в бюджетните организации. 
Цит. съч., с. 77-94; Мръчков, В. Особености на трудовото правоотношение на слу-
жителите в държавната администрация. – Труд и право, 2013, № 6, с. 5-15; от него: 
В: Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда. 11. 
прер. и доп. изд. С.: Сиби, 2013, с. 305-315; Трудово право. Цит. съч., с. 123-124. 
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Анотация: В статията се изследват възможностите на социалните мрежи за то-
тален контрол на обществото и в каква степен това се използва от националните 
разузнавателни структури. Авторът анализира опитът на водещи в това отно-
шение държави, каквито са САЩ и Руската Федерация. Отбелязани са някои 
специфични особености в дейността на специалните служби на Руската Федерация 
и тези на разузнавателната общност на САЩ. Може да се направи извод, че 
секретните служби разполагат с необходимата техника и имат възможност без 
ограничение да проследяват комуникациите по социалните мрежи, които засягат 
обикновените ползватели. 
 

Ключови думи: национална сигурност, специални служби, социални мрежи. 
 
Abstract: This article discusses the possibilities of social networks for population control in 
order to optimize state security policy. The author analyzes the experience of leading 
countries in that respect, such as the United States and the Russian Federation. Also there 
are indicated some features peculiar to the activities of the special services of the Russian 
Federation and those of the US intelligence community.  It can be concluded that the secret 
services today are able to monitor huge volumes of data that are transmitted by social 
networks and are affecting ordinary citizens. 
 

Key words: national security special services, social networking. 
 
 

1. Официална държавна политика 
Днес сигурността на кибер пространството се третира като приоритетно направ-

ление за гарантиране на националната сигурност. Това проличава от официално 
декларираната държавна политика, която две от водещите световни военни сили про-
веждат през последните години. 

На 24 юли 2013 г. руският президент Владимир Путин подписа указ в който се 
формулират „Основите на държавната политика на Русия в областта на международ-
ната информационна сигурност за периода до 2020 година”.[1] Посочват се възгледи-
те на Русия по проблемите на международната информационна сигурност и се опре-
делят векторите на активност на Москва в тази сфера. Преценява се, че това ще по-
могне за активизиране на руския подход по въпросите на киберсигурността на меж-
дународната арена и в същото време ще подобри взаимодействието на заинтересова-
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ните ведомства и организации в страната. В документа се определят четири главни 
киберзаплахи за Русия.  

 използване на информационно-комуникационните технологии като инфор-
мационно оръжие за военно-политически цели;  

 използване от терористи на такива технологии; 
 незаконен достъп до компютърна информация, създаване и разпространение 

на вредни програми и 
 използване на интернет-технологии за намеса във вътрешните работи на 

държавите, нарушение на обществения ред и пропаганда на идеи, подстрека-
ващи към насилие.  

Три години по-късно (февруари 2016 г.), по време на заседание на федералната 
служба за сигурност, руският президент поиска от ФСБ да повиши нивото на защита 
на информационно-комуникационните ресурси на държавните агенции. Той инфор-
мира, че през последната година срещу официални сайтове са били извършени пове-
че от 24 млн. кибер атаки. В Министерство на отбраната на РФ сега активно се съз-
дава аналог на американското киберкомандване. 

През януари 2008 г. американският президент Джордж Буш задължи да се из-
пълняват препоръките по обслужване на киберполитиката, определена от Всеобща-
та национална инициатива за киберсигурност (Comprehensive National Cybersecurity 
Initiative – CNCI) съобразно президентската директива за националната сигурност 
от януари 2008 г.[2] Настоящият президент Обама определи киберсигурността като 
едно от най-сериозните икономически и национални предизвикателства за амери-
канската нация. Според Обама CNCI и свързаните с нея дейности са ключов мо-
мент за съвременната американска стратегия по сигурността на киберпространство-
то. През май 2009 г. президентът на САЩ прие препоръки към политиката на си-
гурност на киберпространството и избра координатор по дейността, който има ре-
довен достъп до него.[3] Понастоящем CNCI обхваща поредица от взаимно подпо-
магащи се инициативи, които спомагат за осигуряване киберпространството на 
САЩ.  

В съответствие с приетото законодателство, Националната агенция за сигурност 
(NSA) на САЩ изгражда американската политика за сигурност върху предпоставка-
та, че наблюдението и контролът на населението в собствената страна има жизнено 
важно значение за националната сигурност. Отчита се, че новият дигитален свят на 
глобалните мрежи с кодирана комуникация изисква качествени промени в американ-
ската стратегия на проследяване. Целта е посредством тотално наблюдение на насе-
лението да може предварително придобитата информация да се използва за разкри-
ване на потенциални опасности и своевременно идентифициране на подозрителни 
лица.  

По време на срещата на Г-8 В средата на 2013 г. президентите на РФ и САЩ 
Владимир Путин и Барак Обама подписаха споразумение за създаването на комуни-
кационна връзка, чрез която да се обменя информация за компютърни инциденти, 
застрашаващи националната сигурност. Предвижда се предприемане на общи законо-
дателни стъпки с цел подобряване на киберсигурността. 

Според в. „Сънди таймс”, английското правителство отделя 3 млрд. долара за 
киберсигурност за защита от кибер-атаки и за по-активно противодействие на запла-
хите, идващи от Китай и Русия. Планира се да бъдат наети 300 експерти, като през 
следващите пет години годишно ще се харчат над $600 млн. за инициативата. 
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Цитираните документи определят насоките на официалната правителствена по-
литика за контрол на кибер пространството. В тях се обхващат въпросите, отнасящи 
се до сигурността на държавата в стремежа й да отговори адекватно на враждебна 
чужда политика в тази насока на нападение. Съвсем различно стоят въпросите, зася-
гащи сигурността на личното пространство на потребителите на социалните мрежи. 

 
2. Неофициален контрол върху социалните мрежи 
Преди години разузнавателните структури полагаха големи усилия за да изгот-

вят досието на конкретна личност. Днес в ерата на информационните технологии то-
ва се улеснява много, поради използването на такива социални мрежи като LinkedIn, 
Feisbuk, а също и до голяма степен поради невежеството на хората. В тях се събира 
информация която позволява да се откроят и систематизират професионалните взаимо-
връзки на потребителите, сферите на взаимодействие, интересите и кръговете на общува-
не, както и множество други данни, засягащи личния живот на гражданите. Разполага-
нето с такава информация е от национално значение за сигурността на държавата.  

Докато класическите средства за масова информация относително лесно могат 
да бъдат контролирани от властта посредством лицензиране, финансиране, кадрови 
подбор и негласна цензура, нещата със социалните мрежи не стоят така. В тях не мо-
же да се закрие хостинг, който се намира зад граница, или да се премахне домейн, за-
конно регистриран на частно име. Тези особености заставят спецслужбите да насоч-
ват все повече усилия в прилагане на средства за контрол върху интернет изданията, 
сайтовете и форумите. До каква степен контролът върху потребителите на социални-
те мрежи може да се осъществява от държавните институции в системата за сигур-
ност проличава от практиката на две водещи в това отношение държави – Руската 
Федерация и САЩ. 

Русия. При провеждане на „Втората Московска международна младежка конфе-
ренция на творческите и политически лидери на Русия на бъдещето” през ноември 
2006 г. интернет беше определен като една от най-важните възможности за бъдеща 
политическа дейност. В конференцията взеха участие политици, политолози и пред-
ставители на младежки политически и граждански организации от цяла Русия и стра-
ните от нейната „близка чужбина”.  

По време на заседанията, повод за скандал станаха основните преимущества на 
дейността в мрежата, каквито са лесната достъпност и свободата на словото. Сканда-
лът беше предизвикан от предоставяне на правата за обслужване на кирилица на 
сайта Livejournal.com. от американската компания Six Apart на руската „Суп”. След 
тази сделка част от ползвателите на Livejournal заплашиха, че ще го напуснат, поради 
съмнения за неправомерно разпространение на информацията и възможност тя да 
бъде използвана срещу авторите. Представителят на компания „Суп” Антон Носик 
отговори на тези съмнения, посочвайки невъзможността в Русия да се гарантира 
личното участие в Интернет. Според него ФСБ контролира целия входящ и изходящ 
трафик на ползвателите на интернет.[4] 

Центърът за информационна сигурност към Службата за контраразузнаване на 
Руската Федерация (Центр информационной безопасности – ЦИБ ФСБ) взима реше-
ние до какви материали трябва да се премахне достъп в Мрежата. За тази цел ЦИБ 
използва специални търсещи информационни аналитични системи, създадени от рус-
ките програмисти. През 2010 г. Центърът обяви конкурс за изготвяне на програмен 
продукт с цена 450 хил. рубли, като в договора се обяснява, че трябва да се разработи 
информационно аналитична система „Семантичен архив” за компанията „Аналитич-
ни бизнес решения”. „Семантичен архив” и подобни на нея системи са програмни 
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продукти, които днес се използват от руските специални служби и МВР за монито-
ринг на откритите СМО и интернет, включително блогосферата и социалните мрежи. 
В средата на 2000 г. ФСБ и МВР започнаха масово изкупуване на такива системи.[5[ 

Един от начините за контрол на дейността в социалните мрежи е забраната. 
Пример в това отношение може да се даде с развлекателната социална мрежа 
odnoklassniki.ru в която общуват приятели с фото и видео материали, филми сериали, 
музика, игри и групи по интереси. Федералната служба за сигурност (Федеральная 
служба безопасности – ФСБ) определи odnoklassniki.ru като сериозна заплаха за дър-
жавата и този сайт с 10 милиона посетители беше забранен. Оказа се, че с такава ог-
ромна по количество и добре систематизирана информация с данни по градове, учеб-
ни центрове, предприятия, войскови части, лични данни за руските граждани с фото-
графии и други подробности няма дори националното контраразузнаване.[6] 

Категоричното мнение на специалистите е, че информацията от сайта odnoklassniki.ru е 
идеално средство за вербовка на чужда агентура. В него се съдържат лични и профе-
сионални данни, пресичащи се по смислови направления, интереси и връзки както с 
отделни лица, така и с цели групи. Подобна информация може да послужи също за 
криминални цели. По данни на ФСБ, собственост на odnoklassniki.ru е немското 
външно разузнаване (Bundesnachrichtendienst – BND), което е заплатило на създате-
лите баснословна сума. Подобна сделка за 2 млн. долара BND е сключило и със 
сътрудник на банката на графство Лихтенщайн.[7]  

Когато не може да се прилага забрана, усилията на специалните служби се на-
сочват към убеждение в обратна посока на излъчената информация, или замърсяване 
на източника. В това отношение руските спецслужби разполагат с отлично подготве-
ни специалисти за прилагане и на двата способа. Замърсители на форуми най-често 
са офицери от разузнаването и контраразузнаването, завербувани от тях секретни 
сътрудници срещу заплащане, недоволни системни администратори и дори приказли-
ви посетители, на които им е скучно и просто се забавляват. 

Според специалистите, форумите в интернет могат да бъдат контролирани и до-
ри разрушени с прилагане на множество методи.[8] Някои от публикуваните доку-
менти разясняват част от шпионските похвати, използвани от ФСБ на Руската Феде-
рация, Националната агенция за сигурност (National Security Agency – NSA) на САЩ 
и Английското Управление за правителствени връзки (Government Communications 
Headquarters – GCHQ). В тях могат да се проследят способите за получаване на скрит 
достъп до изчислителната техника и социалните мрежи, както и възможностите за 
радиоелектронно разузнаване на мобилните връзки и оборудването на наблюдение на 
мрежата.[9]  

Американската NSA изразходва ежегодно около 300 млн. долара за възможност 
скрито да влияе на процесите по разработка на продуктите на компаниите. Сътрудни-
ци на английското GCHQ работят над възможността да разбиват зашифрования 
трафик на доставчиците на интернет услуги Hotmail, Google, Yahoo и Facebook.  

САЩ. Стремежът на американските специални служби е те предварително да 
разполагат с информация за всеки жител на САЩ. Според тях, това ще позволи 
своевременно да се идентифицира подозрителната личност, което ще позволи да се 
действа изпреварващо. Правната основа за подобни действия почива на публикува-
ния през 2001 г. от NSA секретен доклад Transition 2001, който определя стратегията 
в разузнавателната политика на американското правителство през ХХІ век.[10] За да 
изпълни поставените задачи Агенцията създава необходимите центрове и инсталира 
филтри в структурите на Интернет и телекомуникационни компании с което ги прави 
партньори за събиране на информация. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 141

Една от специализираните структури за защита на американската нация е Цен-
търът за придобиване на информация Утах (Utah Data Center). Той е проектиран за да 
оказва помощ на Разузнавателната общност (Intelligence Community – ІС) на САЩ в 
дейността й по придобиване на информация за населението. Какви данни за гражда-
ните се събират и къде отива събраната информация се вижда от официалния сайт на 
Центъра.[11] (Фиг. 1) 

 
Ето част от информацията, която се събира за ползвателите на социалните мрежи: 

 

1. посетени адреси 2. социална активност по Фейсбук, Туитер 
и др. 

3. шофьорски права 4. гледани или записани филми 
5. активност по различни блогове 6. гледани или изпратени снимки 
7. финансова информация 8. движение по кредитни и дебитни карти 
9. пътувания по метрото 10. гледани и записани филми по телевизия 
11. задържане от службите на реда 12. лицево разпознаване от камери  

за наблюдение 
13. изпратени и получени и-мейли 14. изпратени и получени текстови 

съобщения 
15. трансакции онлайн 16. записани приложения в мобилните 

телефони 
17. билети за пътуване 18. локализиране на мобилни телефони 
19. гледане видео по Скайп 20. търсене или обаждания по мрежата 
21. здравна картина и образование  

 

 
 

Фиг. 1. Центърът за придобиване на информация (Utah Data Center) [12] 
 

 
 

Фиг. 2. Схема на NSA за прихващане на комуникациите 
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Националната агенция за сигурност (NSA) има станции за прехващане на ин-
формацията в ключови места в цялата страна. Те са разположени в подходящи сгради 
без прозорци, които са собственост на големите телекомуникационни компании и 
контролират потока на националния интернет трафик. Фиброоптични сплитери пре-
пращат информацията от трафика за обработка в станции на Агенцията, както е пока-
зано на фигурата. Фиг. 2. 

След 2007 г. силно засекретената американска програма Призма (PRISM 
program) позволи плътно да се проследяват индивидите във времето. Възможността 
да се провежда непрекъснато наблюдение в реално време на отделните лица дава 
възможност да се предвиждат техните мисли и намерения. Със своята структура Data 
Intercept Technology Unit (DITU) на ФБР извлича информацията от сървърите на де-
ветте най-големи американски интернет компании – Microsoft, Yahoo, Google, 
Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, and Apple. По този начин NSA има дирек-
тен достъп до аудио, видео, фото и и-мейли документи за всяка от тези системи. 
(Фиг. 3 и 4.)  

 

          
 

Фиг. 3 и 4. Действия и възможности на програмата ПРИЗМА [13] 
 

Друга система XKeyscore, която представлява разпространяващ Linux cluster, 
контролира цялата активност по интернет с помощта на повече от 700 сървъри, раз-
положени по целия свят. XKeyscore следи в реално време всички информационни 
потоци от Интернет, индексира ги и съхранява в тридневна буферна база данни.  

Основата на която действа XKeyscore почива на предпоставката, че хората пре-
карват голяма част от времето си в анонимни интернет дейности. Това дава възмож-
ност този интернет трафик да се използва за открояване на аномалиите, които произ-
тичат от придобитата разузнавателна информация и могат да дадат индикации за 
последващи разследвания. Например, някой се опитва да комуникира посредством 
съмнителни думи или използва някакъв шифър. 

 

През 2006 г. беше създадена друга разузнавателна програма за изследване и раз-
ширяване на техническите възможности на американската разузнавателна общност – 
IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity). Понастоящем, с помощта на 
различни програми проектантите на IARPA могат да прилагат различни модели за анализ 
с цел да използват огромния обем вътрешна информация. Такива са програмите: [14] 

 Програма Аладин (Aladdin program) извлича разузнавателна информация от 
видеоматериалите в интернет; 

 Програма Бабел (Babel program) разработва технология за гласово разпозна-
ване и може да осъществи ефективно търсене в огромния запис на разговори; 
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 Програма за проучване на знанията и тяхното разпространение (Knowledge 
Discovery and Dissemination – KDD) program) предоставя модерни аналитич-
ни алгоритми с които ефикасно може да се подпомогне Разузнавателната 
общност в създаване на виртуални центрове за анализ на дейността на разузна-
ването; 

 Програма за социо-културно езиково съдържание  (Socio-cultural Content in 
Language Program – SCIL). Тя разработва алгоритми, техники и технологии 
за разкриване на социални действия и характеристики на членовете на гру-
пите, посредством анализ на използвания език по време на комуникирането, 
сравнявайки приемливите социални и културни норми; 

 Програма Рейнард (Reynard Program), която е изградена върху предпостав-
ката, че характеристиките на „реалния свят” рефлектират в поведението на 
„виртуален свят”.  

 

От секретния бюджет на NSA за 2013 г. личи, че за Активиране на радиоразуз-
наването (Signals Intelligence Enabling – SIGINT) САЩ са отделили 255 млн. долара, 
което превишава многократно бюджетът на програмата  PRISM от 20 млн. доллара 
годишно. През последните четири години за програмата SIGINT са изразходвани над 
800 млн. долара. Една от целите на тази програма е да се вкарват слаби места в тър-
говските системи за шифриране, които са известни само на NSA. Това позволява на 
разузнаването да използва данните за наблюдение. От СМО стана ясно, че компанията 
Майкрософт е сътрудничила с NSA при преодоляване на шифрите за електронната поща 
и чатовете в Outlook.com. Компанията е била принудена да се подчини на „вече 
съществуващите и бъдещите законни изисквания” в процеса на своите разработки. 

 
Заключение 
В зависимост от броя на посетителите и проявеният интерес, днес на практика 

всички форуми са под професионалното наблюдение от служители на специалните 
служби, които могат и да нямат отношение помежду си. Поддържайки тайни парт-
ньорски отношения с компаниите, спецслужбите залагат слаби места в шифрите, кое-
то им позволява да ги „пробиват”. Често се получава така, че едни служители дори не 
подозират, че работят против колеги от „другата страна”. Американските и британ-
ските спецслужби вкарват програми в стандартните шифри криптирани програми и 
устройства, внедряват агенти в ІТ компаниите, разбиват кодове с помощта на супер-
компютри. По този начин спецслужбите разбиват голяма част от шифрите, които ми-
лиони ползватели смятат за сигурни. 

Пресен пример в това отношение е случаят със смартфона iPhone на компанията 
Apple. По съобщение на американското издание USA Today в края на март 2016 г., 
Министерство на правосъдието на САЩ отказа предявеният преди това иск към 
компанията Apple и помоли съдът да отмени предписанието към компанията да 
съдейства на властите за получаване на данни от смартфона iPhone на терориста 
Сайед Фарук. Преди това ФБР поиска от съда компанията да предостави програмно-
то обезпечаване, което би позволило достъп до данните в смартфона. [15] Източник 
от американското правителство заяви, че методът с който ФБР вече разполага позво-
лява на неговите специалисти да разбият системата за сигурност в смартфона iPhone 
без да унищожат съдържащата се в него информация. В искането към съда, Мини-
стерството на правосъдието отбелязва, че правителството вече не се нуждае от по-
мощта на Apple, без да дава повече подробности. 

Случаят засили противоречието между правителството и ІТ индустрията. Apple 
и други компании споделиха, че имат все по-остра нужда за защита на своите клиен-
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ти от хакери и нежелани нарушители, докато полицията и правителствените органи 
предупреждават, че криптираната защита на данните затрудняват разследващите ор-
гани да засичат криминални елементи и опасни терористи. [16] 

В заключение можем да отбележим, че твърденията на собствениците на интер-
нет компании, за сигурна защита на личните данни на техните ползватели не звучат 
убедително. Днес определено може да се твърди, че секретните служби имат възмож-
ност да следят информационния трафик по световните оптични кабели и да разбиват 
шифрите на потребителите. В резултат на своята дейност спецслужбите дискредити-
рат гаранцията, която интернет компаниите дават на своите клиенти, относно защи-
теността на интернет записите, банковите операции и личната им информация. Както 
видяхме, примери в това отношение се появяват непрекъснато. 

Обяснението на американската разузнавателна общност за провеждане на по-
добни действия е следното – „Ако няма какво да криеш, няма от какво да се страху-
ваш” (If You Have Nothing to Hide, You Have Nothing to Fear). [17] За оправдание на 
подобна политика се отбелязва, че ако силите за сигурност събират данни едва след 
като подозрителната личност е идентифицирана това често води до лошо разузнаване 
и изпускане на възможности. Правят се опити обществото да се убеди, че с помощта 
на тоталния контрол върху комуникациите силите за сигурност получават възмож-
ност подозрителната личност да бъде идентифицирана преди да бъде извършено 
престъплението. 

Държавните специални служби твърдят, че разбиването на шифрите в интернет 
комуникациите им дава възможност да придобиват изпреварваща информация за ус-
пешна борба с тероризма. Тази постановка се използва все по-често от управляващи-
те в различни държави. След засилването на терористичната активност в Европа и 
българското правителство постави на дискутиране въпроса за засилване на контрола 
върху гражданите за сметка на техните права. Подобна политика за намаляване на 
личната свобода на хората за сметка на повишена сигурност цели да оправдава всич-
ки бъдещи стъпки за тотален контрол върху обществото. 
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Abstract: This paper presents the topic of reuse of public sector information, established 
with the Access to public information act. The main perspective toward the problem is 
regarding the nation of reuse of public sector information. This perspective forms the main 
research interest for the transition from the reuse of public sector information to the notion 
of open data. Behind these two notion stand two different concepts for the data held by the 
public sector bodies. The paper summarises the core elements, building up the new concept 
for open data and offers a definition of open data. 
 
Key words: reuse of public sector information, open data, periodsation of legal acts, 
definition of open data, opening up the public data 
 
 

Въведение 
От юридическа гледна точка повторното използване на информацията от об-

ществения сектор представлява научен интерес от момента на въвеждане на правната 
рамка, регламентираща за пръв път този институт на правото. В процеса на изучаване 
на предоставянето на информация от обществения сектор се очертават няколко ос-
новни линии на разсъждения. Сред тях са: отграничаването на понятието за информа-
ция от обществения сектор от сходни понятия (напр. достъп до обществена информа-
ция), съществуването на самостоятелно право на повторно използване на информа-
ция от обществения сектор, цялостния режим на повторно използване на този вид 
информация и др. 

Повторното използване на информация от обществения сектор се отличава с ин-
тердисциплинарност и многопластовост, което е присъщо на явленията в информаци-
онното общество. Без да се нарушава принципът за върховенство на правото, мате-
рията на повторното използване на информация от обществения сектор получава 
своята правна уредба заради своя голям икономически потенциал. Материята също 
така представлява част от водещите европейски политики с оглед изграждането на 
Единния пазар в областта на цифровите технологии в Европейския съюз. Темата гра-
ничи с уредбата на защита на личните данни, защита на класифицираната информа-
ция, достъпът до обществена информация и други подобни. 

Развитието на повторното използване на този вид информация се засилва от 
прогресивното навлизане на информационни и комуникационни технологии в адми-
нистрацията, което създава условия за електронно предоставяне на административни 
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услуги и нарастване на количеството събрана и създадена от държавните органи ин-
формация. 

На този фон се откроява същността на повторно използване на информация от 
обществения сектор от понятийна гледна точка и в частност промяната на това поня-
тие. Зад тази промяна стои своеобразният преход от концепцията за повторно използ-
ване на информация от обществения сектор към концепция за отворени данни. Важ-
но е да се подчертае, че преминаването към новата концепция за отворени данни се 
осъществява на фона на законодателни промени, които се отразяват на легалната де-
финиция за информация от обществения сектор. Водещата роля в този процес се 
заема, не толкова от легалната дефиниция, колкото от промяната в цялостния режим 
за предоставяне на информация от обществения сектор, т. нар. отваряне на обществе-
ни данни, застъпен в най-новото европейско и българско законодателство. 

 
Понятие за повторно използване на информация от обществения сектор 
В представянето на проблематиката за отворени данни на първо място се очер-

тава необходимостта от структуриране на обхвата на понятието за информация от об-
ществения сектор и повторното й използване. Повторното използване на информа-
цията от обществения сектор представлява използването за търговски и нетърговски 
цели на документи, бази данни, обективирани върху различни носители. Информа-
цията от обществения сектор се създава, събира и запазва от организациите от об-
ществения сектор и включва цифрови карти, метеорологични, правни, пътни, финан-
сови, икономически и други данни. Повечето от тези сурови, необработени данни мо-
гат да бъдат използвани повторно или интегрирани в нови продукти и услуги, които 
използваме ежедневно, като например навигационни системи за автомобили, 
прогнози за времето, финансови и застрахователни услуги и др. 

Според Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 2007, който въ-
вежда Директива 2003/98/ЕО в българското законодателство, повторното използване 
на информация от обществения сектор обхваща две легални дефиниции. Първата е за 
„информация от обществения сектор“. Това е „всяка информация, обективирана вър-
ху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис 
или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор“  
(чл. 2 ал. 3 ЗДОИ). Повторното използване, на второ място, е „използването от страна 
на физически или юридически лица на документи, притежание на институциите в 
обществения сектор, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната 
цел в рамките на обществената задача, за която документите са били създадени”  
(чл. 2а ал. 1 ЗДОИ). 

На този етап от изследването на повторното използване на информация от 
обществения сектор е съществено понятието за информация от обществения сектор 
да се отграничи от понятието за обществена информация, достъп, до която се предо-
ставя на субектите на правото на информация, по същия закон. Според него „общест-
вена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република 
България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение от-
носно дейността на задължените по закона субекти“ (чл. 2 ал. 1 ЗДОИ). За предоста-
вянето на достъп до обществена информация е характерна специфична цел, която 
„оправдава“ предоставянето на информацията, а именно – съставянето на собствено 
мнение относно дейността на държавните органи и администрацията. Тази цел не се 
поставя като условие за предоставянето на информация от обществения сектор за 
повторно използване и самото повторно използване е самата цел. Разликите между 
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двете понятия формират различните режими за предоставянето на двата вида инфор-
мация. 

С оглед изчерпателността на настоящия доклад следва да се посочи, че през 
2015 г. легалната дефиниция на понятието е променена в частта за информация от об-
ществения сектор. Това е „всяка информация, обективирана върху материален носи-
тел, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана 
или създадена от организация от обществения сектор“ (чл. 2 ал. 3 ЗДОИ от 2015 г.). 
Промяната на легалната дефиниция не засяга повторното използване на този вид 
информация по същество. Тя съобразява дефиницията на информация от обществе-
ния сектор с модерните електронни носители, като включва в нея понятието матери-
ален носител, закрепено в ДР на ЗДОИ. Според разпоредбата на §1 т. 1. от ДР „Мате-
риален носител" е всеки хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител 
независимо от вида на записаното съдържание – текст, план, карта, фотография, 
аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни.“ 

Промяната в дефиницията от 2015 г., едновременно с актуализирането на поня-
тието за материален носител, цели преодоляване на многобройните споровете, въз-
никващи по времето на действие на предходната дефиниция относно това, какво е 
информация и какво е документ и най-вече какво е отношението между двете поня-
тия и кога трябва да се предоставя едното или другото. 

Тези промени в дефиницията внасят яснота по отношение на отделни нейни 
елементи, но като цяло не я променят по значение и не променят нейното място по 
отношение на други правни явления. Без обаче да сме сигурни, че сме изяснили 
понятието за информация от обществения сектор не може да се премине към по-на-
татъшно аргументиране на тезата в настоящото изложение. 

 
Периодизация на нормативната уредба 
С оглед очертаване на нормативната основа на понятието за информация от об-

ществения сектор следва да се посочат основните официални документи, които я изг-
раждат. Те могат условно да бъдат систематизирани в четири основни групи, които 
формират отделни периоди, свързани хронологично.  

На първо място следва да се посочи периодът, в който липсва правна регламен-
тация на информация от обществения сектор. Източниците за използването на тази 
информация през този период се отнасят до основното човешко право на информация 
и до правото на добра администрация, закрепени във Всеобщата декларация за права-
та на човека, Резолюция 56 (1) на ООН от 1946 г., Международния пакт за граждан-
ските и политическите права, Европейската конвенция за защита правата на човека и 
основните свободи, Хартата на основните права на Европейския съюз, Конституция-
та на Република България (чл. 41) и др. Тук се включват и източници по близката 
материя за достъпа до обществена информация: Препоръка R(81)19 и Препоръка 
R(2002)2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно достъпа до инфор-
мация съхранявана от публичните институции и Конвенцията за достъп до официал-
ни документи на Съвета на Европа. 

Вторият период в правното развитие маркира въвеждане на понятието за ин-
формация от обществени сектор в европейската нормативна уредба. Това става с т. 
нар. Орхуска Конвенция на ООН от 1998 г. известна в областта на екологията и 
Регламент 1367/2006/ЕО за нейното прилагане. Междувременно Европейската коми-
сия се задължава с Регламент 1049/2001/ЕО относно публичния достъп до документи 
на Европейския парламент, Съвета и Комисията да предоставя своите документи на 
частните лица. 
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Така стигаме до същностно интересните периоди от нормативното развитие на 
правото по отношение на информацията от обществения сектор, в които се създава 
правната уредба на повторното използване на информация от обществения сектор в 
нормативните актове на ЕС. През третия период е приета основната правна рамка на 
материята Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
повторното използване на информацията от обществения сектор1, която е отразена в  
българския ЗДОИ през 2007 г. с нея се въвежда легална дефиниция освен за инфор-
мация от обществения сектор и за повторно използване. Комисията отново демонст-
рира убеденост за развитие в тази насока и приема две решения за предоставяне на 
нейните документи – Решение 2006/291 и Решение 2011/833 относно повторно из-
ползване на документи на Комисията. 

Четвъртият понастоящем не приключил период, въвежда концепцията за отво-
рени данни в правната уредба на повторно използване на информация от обществе-
ния сектор. Той започва през 2013 г. с Директива 2013/37/ЕС относно изменение на  
Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно повторното 
използване на информацията от обществения сектор и Харта на Г8 за отворени дан-
ни, които също водят до изменения в ЗДОИ, приети през декември 2015 г. 

Очертавайки законодателната рамка на правото на повторно използване на ин-
формацията от обществения сектор, пред нас се разкрива възможност за извеждане 
на класификация на периодите, през които преминава развитието на нормативната 
уредба. Класификацията се основава на характеристиките на повторно използване на 
информацията от обществения сектор и хронологичното развитие на материята. Раз-
витието на нормативната уредба е отражение на същностното развитие на концеп-
цията за повторно използване на информацията от обществения сектор и преминава-
нето й в етапа на отваряне на данните. В този смисъл, в настоящия доклад се просле-
дява развитието на концепцията за разглежданото право, като аргументацията за 
систематизацията се търси в нормативната уредба. 

 
Отваряне на данните от обществения сектор 
„Отворени данни“ е ненормативен термин, който се основава на понятието за 

„повторно използване на информация от обществения сектор“ и го надгражда, но не 
като легална дефиниция, а като цялостна промяна на основните принципи и действа-
щия режим на предоставяне на информация от обществения сектор.  

По време на провеждане на проучвания за приложението за Директива 
2003/98/ЕО в периода до 2009 г. и на обществените консултации от 2010 г. за подго-
товката на Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 
2003/98/ЕО относно повторното използване на информацията в обществения сектор 
(Директивата)2 със заинтересованите от изграждането на единен пазар на повторно 
използване на информация от обществения сектор страни, концепцията за повторно 
използване се разширява до концепция за отваряне на данните. Терминът отворени 
данни е въведен основно на ниво Европейски съюз и така и не влиза в националното 
ни законодателство. Отворените данни, правата, които се гарантират при въвеждане 
на режима за повторно използване на информацията от обществения сектор и права-

                                                 
1 OВ L 345, 31.13.2003 с. 90 Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 
17.11.2003 г. относно повторната употреба на  информацията в обществения  сектор, достъпна 
на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:EN:PDF 
2 OВ L 175 26.06.2013  с. 1,   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:EN:PDF  
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та, които този режим може да засегне, са обект на сериозни дискусии в ЕС поради 
важността на темата и нейния граничен и интердисциплинарен характер. 

Поради своя специфичен предмет на регулиране, Директивата става известна 
като „Директива за отворените данни“. Измененията, въведени с Директива 2013/37/ЕС 
засягат концепцията за информация от обществения сектор, както и практическата 
реализация на повторното й използване за търговски цели. Именно чрез тези промени 
се постига т. нар. „отваряне на обществените данни“.  

Отворените данни се определят в Комуникация на Европейската комисия от 
2011 г. като „двигател за иновации, растеж и прозрачно управление”.3  Като синони-
ми на термина отворени данни се използва „освобождаване” на данни, „освобождава-
не” на информация и други подобни. Във връзка с концепцията за отворени данни са 
също така термините отворени източници (Open source), отворен достъп (Open 
access), отворено съдържание (Open content). Европейските институции определят ос-
вобождаването на информацията като „нова златна мина” и „петролът на XXI век”. 

Отворените данни са термин, който фигурира в ненормативните документи на 
Европейския съюз, среща се в Програмата в областта на цифровите технологии за 
Европа4, Платформата за електронна информация от обществения сектор5 и др. Спо-
ред широко разпространената дефиниция6 за отворените данни и съдържание, отво-
рени са данните, които: „могат да се използват свободно, да бъдат модифицирани, и 
да се споделят от всеки, за всякакви цели.“ 

За отворените данни се срещат и по-подробни дефиниции като: „структурирана 
информация безплатно достъпна за използване от всеки, публикувана за всякакви це-
ли, без никакви авторскоправни ограничения, лицензи, патенти или други ограничи-
телни механизми, които препятстват иновациите, изследванията, развитието и про-
зрачността”.7 

Вследствие на инициативата на Европейската комисия, която лансира през 
декември 2011 г. Европейската стратегията за отворени данни, според която прихо-
дът от отворени данни в икономиката на ЕС следва да се увеличи с 40 мрлд. ежегод-
но, европейските институции са в основата на развитието на тази материя. 

Въвеждането на отворени данни означава също и това да се разшири обхвата на 
законодателната рамка, за да се обхванат и проектите за стандартизиране на метадан-
ните. 

Затова в приложното поле на Действие три от Стълб първи на Програмата в об-
ластта на цифровите технологии за Европа Комисията предвижда да бъде въведен 
портал за отворените данни, който да представлява единна точка за достъп. Това 

                                                 
3 COM(2011) 882 окончателен, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Open data An engine for innovation, 
growth and transparent governance, 12.12.2011. 
4 Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се създава със COM(2010)245 
окончателен, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския икономи-
чески и социален комитет и комитета на регионите, Програма в областта на цифровите техно-
логии за Европа („Digital Agenda for Europe“), достъпен на: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0245&from=EN 
5 Сайт на Платформата за електронна информация от обществения сектор, достъпен на елек-
тронен адрес: http://www.epsiplatform.eu  
6 Достъпна на: http://opendefinition.org/ 
7 Joint WPI-COV Seminar on “Open government in the making”, Brussels, 4th October 2012. 
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следва да насърчи другите институции, органи и агенции на ЕС да използват същия 
портал за техните бази данни. Като пример може да се посочи съществуващият 
портал за отворени данни публикувани от институции и органи на ЕС.8 

На следващо място Комисията предвижда да работи с държавите членки за пан-
Европейски портал за цялата информация, държана от ЕС, държавите членки, реги-
оналните и местните власти. 

Комисията е предложила всички данни, които са публична собственост, да бъ-
дат освободени за повторна употреба за търговски и нетърговски цели. По-специал-
но, тъй като научните изследвания и иновациите постепенно стават зависими от ана-
лиза на чисто експериментални и статистически данни, те следва да се направят 
достъпни за повторна употреба, което би ускорило всички научноизследователски 
програми, както публични, така и частни. Пазарите на информация от обществения 
сектор постоянно се разрастват, а повторното им използване ще доведе до значител-
ни парични печалби, като по този начин ще се следва целта за увеличаване на устой-
чив икономически растеж, заложена в Стратегия „Европа 2020“. 

Отворените данни са потенциална възможност за справяне с растящата нужда 
от разпространяване на информация. Затова именно можем да твърдим, че при нали-
чието на подходящи технически и концептуални условия, отворените данни са меха-
низмът за достъп до информация и по-конкретно за повторното използване на инфор-
мация от обществения сектор. За да се осигури тази възможност се изисква наличие-
то на „отворена“ или т.нар. насочена към потребителя среда (Open environment), в 
която правителствата и организациите от публичния сектор предоставят информация, 
която не е ограничена от защита на лични данни, авторски права и др., без в същото 
време да се ограничава обхвата на тези ограничения.9 

Именно чрез промените в правния режим на информацията от обществения сек-
тор се изгражда терминът отворени данни и се постига на практика отварянето на 
данните. Тези промени се отразяват в българското законодателство с въвеждането на 
Директива 2013/37/ ЕС в ЗДОИ от 2015 г.. Промените в режима на повторно използ-
ване на информация от обществения сектор са в две водещи посоки цялостната кон-
цепция за предоставяне на данни и техническите изисквания за събиране, съхранява-
не и предоставяне на информация от обществения сектор.  

Първият вид промени в концепцията за повторно използване на информация от 
обществения сектор засягат основно ръководния принцип  на действие на админи-
страцията по отношение на отворените данни. Организациите от обществения сектор, 
задължени лица за предоставяне на информация по ЗДОИ, следва да възприемат но-
вата идея на Директива 2013/98/ЕС, който повелява, че всяка информация, която не е 
защитена по специален за ЗДОИ ред, следва да е публично достъпна. По този начин 
концепцията за отворени данни отива една стъпка напред спрямо информация от об-
ществения сектор и се основава на изцяло новия принцип за публикуване на всяка 
информация създавана, събирана и съхранявана от организациите на обществения 
сектор. 

За гарантиране на този принцип самата Директива въвежда задължение за ак-
тивно публикуване от страна на организациите от обществени сектор на съхранявана-
та от тях информация. До 2013 г. организациите от обществения сектор нямат задъл-

                                                 
8 Сайта на Портала за свободно достъпни данни на Европейския съюз, достъпен на български 
език на: https://open-data.europa.eu/en/data  
9 Open Data Handbook, „What is Open Data?”, Open Knowledge Foundation, 2012, 
http://opendatahandbook.org/en/what-is-open-data/  
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жение да предоставят информацията, която събират, съхраняват и разпространяват, 
тъй като Директива 2003/98/ОЕ насърчава държавите членки да предоставят колкото 
могат повече информация, като те запазват своята преценка по отношение на коли-
чеството информация. Директива 2013/37/ЕС въвежда задължителен характер на пре-
доставянето на данните от организациите от обществения сектор, срещу което стои 
правото на субектите по Директивата и националните законодателства да използват 
повторно информацията от обществения сектор. 

За да е възможно да се говори за отворени данни, информацията следва да бъде 
предоставяна принципно безплатно или на т. нар. „пределни цени“. Според Директи-
ва 2013/37/ЕС информацията от обществения сектор следва да се предоставя при 
спазване на нов модел на ценообразуване. Той се основава на принципа, че „ако за 
повторната употреба на документи се налагат такси, тези такси са ограничени до пре-
делните разходи, извършени за тяхното възпроизвеждане, предоставяне и разпро-
странение“. Принципът на покриване на разходите по предоставяне на ИОС и изклю-
ченията, които се допускат, са детайлизирани нормативно в Директивата. Заедно с 
този принцип, ценообразуването следва да е прозрачно и проверимо от гледна точка 
на субектите на правото. 

На следващо място с Директивата се подчертава необходимостта от специализи-
ран контрол на режима на предоставяне на информация от обществения сектор. Сред 
промените в Директивата за отворени данни са също така контролът на режима (без-
пристрастен контролен орган), условията на представяне на ИОС (недискриминация 
на субектите), договореностите за изключителни права, прозрачността, и др. Въпреки 
критиките по отношение на липсата на детайлна уредба, непроменена остава мате-
рията, свързана с интелектуалната собственост върху ИОС и защитата на лични дан-
ни при предоставянето й. Освен тези промени се  

Втората посока на промените засяга техническите изисквания за повторно 
използване на информация от обществения сектор, чиято цел е създаване на улесне-
ни методи за търсене на информация.  

Въвеждането на отворени данни включва и разширяване на обхвата на законо-
дателната рамка по отношение, не само на източниците на данни (библиотеки, музеи 
и архиви), но и на видовете данни. Затова новото задължение за публикуване на ин-
формация се разпростира и върху метаданните към основната информация и цели 
стандартизиране на метаданните.  

С Директива 2013/37/ЕС държавите членки са приканени да въведат практичес-
ки механизми за повторно използване, улесняващи търсенето на документи, които са 
на разположение за повторна употреба, например списъци с основни документи и 
съответните метаданни, достъпни при възможност и по целесъобразност онлайн и в 
машинно четим формат, както и портални уебсайтове, които съдържат връзки към 
списъците с материали. Според ЗДОИ от декември 2015 г. „метаданни“ са данните, 
описващи структурата на информацията – предмет на повторно използване. 

За улесняване на повторната употреба, органите от обществения  сектор, когато 
е възможно и целесъобразно, следва да предоставят документите в отворени и ма-
шинночетими формати и заедно с метаданните им с възможно най-голяма точност и 
изчерпателност,  във формат, който да гарантира оперативна съвместимост, т.е. чрез 
обработката им по начин, съответстващ на принципите, които уреждат изискванията 
за съвместимост и използваемост на информация. Метаданните към ИОС осигуряват 
условия за улеснено и търсене. Организациите от обществения сектор следва да под-
държат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез 
различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подхо-
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дящ начин. В същото време, публикуването на метаданните освен да отговори на за-
дължението за публикуването им по принцип, трябва да отговори също и на задълже-
нието за публикуване в отворен формат и при спазването на официален отворен 
стандарт.  

Сред набора от нови понятия, използвани във връзка с дискусията за новия пра-
вен режим на ИОС и приемането на Директива 2013/37/ЕС, е понятието „отворен 
лиценз“, което до голяма степен осмисля практически отворените данни като теоре-
тична конструкция. Според Директива 2013/37/ЕС в режима на ИОС е предвидена 
възможност за предоставяне информацията с лиценз за ползване на информация от 
обществения сектор. Във връзка с изграждане на концепцията за ОД този лиценз е 
наречен „отворен лиценз“. В Директивата е посочено, че Комисията трябва да насър-
чава свободно достъпните данни от обществения сектор чрез технически насоки и 
препоръки, като въведе общ лиценз за свободно достъпни данни. Той представлява 
стандартни общи условия за предоставяне на данни и се използва по отношение на 
ИОС, предоставяна от организация от обществения сектор, от една страна, и от друга - 
при публикуването на авторски произведения в режим на отворен достъп. Важна 
особеност на терминът лиценз е, че той няма общо с лиценз в гражданско правен 
смисъл или лиценз в разрешителен режим. Евентуален лиценз за повторно използва-
не не трябва да дискриминира който и да е правен субект или да ограничава използ-
ването на данните само за определена цел или по определен начин. Това означава, че 
лицензът не може да ограничава възможността данните да бъдат използвани повтор-
но за търговски цели. 

Една от основните новости в материята за отворени данни, която засяга самите 
данни, лиценза за ползването им (ако има такъв) и метаданните към основната ин-
формация, е форматът на предоставяне на данните от страна на организациите от 
обществения сектор.  

С действащата до 2013 г. Директива 2003/98/ЕО е регламентирано, че органите 
от обществения сектор предоставят своите документи във всички предварително 
съществуващи формати или на всички възприети езици, като си служат с електронни 
средства там, където това е възможно и уместно. Това обаче не включва задължение 
за институциите в публичния сектор да създават или адаптират документи с цел да 
отговарят на направено искане за повторно използване, нито включва задължение за 
предоставяне на извадки от документи в случаите, в които това би било свързано с 
непропорционално големи усилия, излизащи извън рамките на една проста операция. 
На такова основание от органите от обществения сектор не може да се изисква да 
продължават производството на определен тип документи с оглед повторното им из-
ползване от частна организация или организация от обществения сектор. 

Директива 2013/37/ЕС не променя тези принципни положения, но в същото вре-
ме въвежда правилото, че органите от обществения сектор предоставят своите 
документи в съществуващите формати или езици и по възможност и целесъобразност – в 
отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Както форматът, 
така и метаданните трябва, доколкото е възможно, да съответстват на официални от-
ворени стандарти. 

Тези изисквания се съдържат в чл. 2, параграф 6. на Директива 2013/37/ЕС, 
който въвежда понятията по отношение на формáта, които по своята същност са сър-
цевината на практическата част на нормативната материя за информация от 
обществения сектор и, които трябва да осъществят първичната цел на Директива 
2003/98/ЕО – премахването на реалните бариери пред трансграничното повторно из-
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ползване на информация от обществения сектор и изграждането на единен евро-
пейски пазар на продукти и услуги, базирани на информация от обществения сектор. 

Тези понятия се появяват и по отношение на едно ново за държавните органи 
задължение. Според Директивата от 2013 г. органите от обществения сектор предо-
ставят своите документи в съществуващите формати или езици и по възможност и 
целесъобразност – в отворен, машинночетим формат заедно със съответните мета-
данни. Както форматът, така и метаданните следва, доколкото е възможно, да съот-
ветстват на официални отворени стандарти. Във връзка с това се въвеждат машинно-
четимият и отвореният формат и официалният отворен стандарт.  

Първото понятие, което се въвежда с Директива за ОД е това за „машинноче-
тим“ формат. Според  предложението от 2011 г. това означава „цифровите документи 
да са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми да 
идентифицират надеждно отделни данни и тяхната вътрешна структура.“ В приетата 
Директива от 2013 г. това определение е преформулирано като: „файлов  формат, 
който е структуриран по начин, по който софтуерните приложения да могат лесно да 
идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни 
факти и тяхната вътрешна структура“.  

През 2013 г. към машинночитаемия формат в Директивата са добавени още две 
легални дефиниции, които не са споменати на ниво предложение. Това са „отворен 
формат“ и „официален отворен стандарт“. 

Отворен е онзи файлов формат, който не зависи от определен платформа и е 
предоставен на обществеността без никакви ограничения, които биха възпрепятст-
вали повторната употреба на документите.  

Официален отворен стандарт е установен в писмена форма стандарт, който 
описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съв-
местимост. 

Не на последно по важност място, при спазване на всички тези изисквания, ин-
формацията следва да се публикува в онлайн източник (сайт на организацията от 
обществения сектор, портал за отворени данни и др.) 

Наличието на изискванията за формат на ИОС и спазването им от националните 
администрации отваря вратата към потенциала на отворените данни, анализирането 
им и създаването на продукти и услуги с добавена стойност, чрез които да се постига 
икономически растеж. Благодарение на форматите се постигат равните условия на 
достъп до данните от всяка точка на света. 

 
Дефиниция за отворени данни  
Нормативното понятие, което е закрепено в Директива 2003/98/ЕО и остава не-

променено с Директива 2013/37/ЕС е „повторно използване на информация от 
обществения сектор“. По същество новият термин отворени данни обхваща същия 
вид информация. Това което се изменя е режимът на предоставяне на информация от 
обществения сектор за повторно използване. Той именно се назовава с понятието от-
ворени данни. 

Тъй като терминът не е част от набора на легалните дефиниции в материята 
една работна дефиниция за отворени данни, обобщаваща всички направени с Дирек-
тивата промени и всички практически изисквания би дала възможност за ясна ориен-
тация относно термина отворени данни. Тя може да бъде изведена от нормативната 
база и закрепените в нея промени, разгледани в предходната част на доклада, и да бъ-
де формулирана по следния начин: отворени данни са информацията от обществе-



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 154

ния сектор и метаданните към нея, която е общодостъпна за повторно използване 
за търговски или нетърговски цели, безплатно, при равни условия, в отворен фор-
мат, при спазването на официален отворен стандарт и публикувана онлайн в сайт 
и/или портал за отворени данни. 

 
Заключение 
 

Материята на отворените данни е нов обект на правно изследване (съществува 
след 1999 г.), която се развива бързо. Тя засяга други водещи теми на съвременното 
информационно общество, като електронно управление (отворено управление), елек-
тронна демокрация, отворен достъп на авторски произведения и др. 

Преходът към отворени данни от нормативна гледна точка, следва необходи-
мостта от използването на информацията в обществено-икономически план, като тер-
минът отворени данни остава невъведен нормативно. В същото време, той е отразен в 
нормативната уредба посредством съвкупност от промени в режима на повторно из-
ползване на информация от обществения сектор. 

Преходът от режима на повторно използване на информация от обществения 
сектор към новият режим на отворени данни е комплексно явление и изисква пре-
осмисляне на материята из основи. За осъществяване на този преход са необходими 
смяна на начина на мислене и действие на администрацията, от една страна, и от 
друга – системно спазване на техническите изисквания към боравене с информация-
та. Двете страни са взаимосвързани и липсата на която и да е от тях възпрепятства 
процеса на отваряне на данните. 
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От 1 Януари 2007 г. Република България стана пълноправен член на Европей-
ския съюз. Наред с другите произтичащи от това задължения, Република България 
следва да повиши ефективността на своята администрация с оглед обслужването на 
свои и чужди граждани и юридически лица на Общия пазар. Дял XVI от Договора за 
функционирането на Европейския съюз е именуван „Трансевропейски мрежи” и  
чл. 170 предвижда създаването и развитието на телекомуникационни мрежи като за-
дължение за общността, което ще „даде възможност на гражданите на Съюза, на ико-
номическите оператори и на регионалните и местни общности да извлекат пълните 
ползи от създаването на област без вътрешни граници” [1]. Едно от главните средства 
за това е максималното използване на възможностите на електронните и комуникаци-
онни технологии, възможност за дистанционно използване на ресурсите на админи-
страцията и безконтактно, безхартиено обслужване, известни общо като „електронно 
правителство“ или „електронно управление“ (на английски език се използват съкра-
щенията E-Government и eGovernment) [2].  

Електронното правителство в България понастоящем е регулирано от Закона за 
електронното управление (обн. ДВ бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г.) и 
два сега действащи акта на правителствена политика – Стратегия за развитие на елек-
тронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за изпълне-
нието й. Преди това действаха първата Стратегия за електронно правителство на 
Република България от 2002 и наскоро приключилата своето действие Обща страте-
гия за електронно управление в Република България 2011-2015. Важно е да се отбеле-
жи, че всички тези актове са приети с решения на Министерския съвет – първата 
стратегия е приета с Решение № 866 на Министерския съвет от 28.12.2002 г. (акту-
ализирана с Решение № 369 от 19 май 2003 г. и Решение № 482 от 28 юни 2006 г.), 
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предходната Обща стратегия с  Решение № 958 на Министерския съвет от 29.12.2010 г., 
а сега действащата Стратегия и Пътната карта са приети съответно с Решение № 163 
на Министерския съвет от 21.03.2014 г. и Решение на Министерския съвет № 245 от 
5.4.2016 г. Това съчетание на приемане на документа във формата на администрати-
вен акт (решение на Министерския съвет) и характер на документа на поставящ общи 
задачи като политическа и управленска директива позволява да се характеризират 
стратегиите и пътната карта като актове на т.нар. „меко право“ (soft law) [3]. 

Актовете на правителствена политика следват съответните актове на „меко пра-
во“ в Европейския съюз – съответно eEurope 2002 Action Plan, eEurope 2005 Action 
Plan, i2010 eGovernment Action Plan, European eGovernment Action Plan 2011-2015, а 
понастоящем се подготвя European eGovernment Action Plan 2016-2020 (към настоя-
щия момент е приключило обсъждането, инициирано от Европейската комисия). 

Терминът „електронно правителство” се използва за пръв път в български юри-
дически акт в Решение № 303 на МС от 2002 г. в контекста на темата за информаци-
онното общество. В същата година се създават още два акта – Стратегия за модерни-
зация на държавната администрация и споменатата по-горе Стратегия за електронно 
правителство на Република България от 2002 г., конкретизирана с План за изпълне-
ние за следващите две години [4].  

В Стратегията за електронно правителство от 2002 г. като главна цел на Страте-
гията е посочено, че „Главната цел на приемането на стратегията е да се организира и 
да се подкрепи на най-високо държавно равнище реализацията на електронно прави-
телство като дългосрочен процес“, а „документът е разработен като основен елемент 
от цялостната реформа на българската държавна администрация, включително на об-
ластните и общинските администрации“. Според стратегията липсва единна инфор-
мационна среда в държавната администрация, а информационната среда във ведом-
ствата е на различно технологично ниво, при това решенията в областта на информа-
ционните технологии на отделните ведомства не са координирани и това води до не-
съвместимост на системите. Стратегията посочва, че са изградени над 70 национални 
регистри и информационни системи, като част от тях са достъпни по електронен път, 
но основен недостатък на националните информационни ресурси е липсата на интег-
рираност между тях. Основен извод е, че съществуващата вертикална структура на 
управленския модел затруднява връзката на администрацията с гражданите и с биз-
неса.  

Според Министерския свет електронното правителство в България е елемент от 
прехода от индустриално към информационно общество и е средство за ускоряване 
процеса на евроинтеграция, а изграждането му се обуславя от необходимостта да се 
съкращават разходите и да се повишава ефективността на държавното управление, да 
се посрещат очакванията на гражданите и да се подобряват условията за взаимо-
действие с тях за да се подобрява бизнес климатът. Важна цел на електронното пра-
вителство е осигуряване на условия за широк обществен достъп до информация по 
електронен път и за участие в демократичния процес, както и осигуряване на 
прозрачност за дейността на държавната администрация и възможности за обратна 
връзка като предпоставки за обществен контрол върху изпълнителната власт, което 
може да бъде наречено в известна степен е-демокрация. 

 

Стратегията цели намаляване на времето, усилията и цената за намиране и до-
стигане до лични и публични данни чрез справки от регистри и автоматизирани ин-
формационни системи на държавната администрация и намаляване на времето, уси-
лията и цената на административните услуги чрез електронен обмен на документи и 
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друга информация между гражданите, бизнеса и администрацията. В нея е амбици-
озно заявена, че тя представлява по същество „стратегия за управление на прехода от 
традиционен административен модел към предоставяне на интегрирани администра-
тивни услуги на гражданите и бизнеса и към рационално управление със средствата 
на информационните технологии“.  

 
Въведен е важен количествен критерий за изпълнението на Стратегията е фак-

тът, че българското правителство се ангажира с реализирането на 20 административ-
ни услуги, изпълнявани по електронен път – 12 за гражданите и 8 за бизнеса. Това са 
т.нар. „индикативни услуги“, чието ниво в съвкупност показва изпълнението на 
Стратегията. Административни услуги за граждани са например обслужването на по-
доходни данъци (декларации, уведомяване), услуги по търсене на работа при бюрата 
на труда, администриране на социални права (социални осигуровки, помощи за без-
работни, добавки за деца, медицински разходи, стипендии), администриране на лич-
ни документи и регистрации на МПС, декларации към полицията, свидетелства по 
актове за гражданско състояние, смяна на адресна регистрация, услуги, свързани със 
здравеопазването и др. Административни услуги за бизнеса са администрирането на 
социални осигуровки за заетите, корпоративни данъците и косвените данъци, регист-
рация на нова фирма, изпращане на данни до НОИ,  подаване онлайн на митнически 
декларации, администриране на обществените поръчки. 

 

Общата стратегия за електронното управление 2011-2015 г. се отличава на пър-
во място с промяната на термина от „електронно правителство“ на „електронно уп-
равление“ [5], който остава валиден и в сега действащата стратегия за периода 2014-
2020 г. Стратегията, валидна в периода 2011-2015 г. отбелязва, че в наши дни ставаме 
свидетели на историческа промяна в отношенията между доставчиците и потребите-
лите на административни услуги, като потребителят е в центъра на вниманието като 
основен фактор в тези процеси. Според тази стратегия обаче предходната „не е из-
пълнена и актуализирана до момента“. Стратегията за периода 2011-2015 г. предвиж-
да по-стабилна институционална опора – разширяват се функциите на Съвета за ад-
министративна реформа към Министерския съвет с цел централизирано налагане и 
координирано изпълнение на общата и секторните стратегии в областта на електрон-
ното управление, като по този начин то ще може да бъде развивано и на практика ка-
то национален приоритет.  

Стратегията прави важна констатация, че „понастоящем поради противоречия 
между специалните закон и подзаконови актове и Закона за електронното управле-
ние, администрациите отказват да прилагат Закона за електронното управление“. За-
ложен е и твърд финансов критерий за ангажимента на държавата към електронното 
управление – осигуряване и годишно финансиране за изпълнение на общата страте-
гия за развитието на електронното управление, съгласно утвърдената от Мини-
стерския съвет пътна карта, но не по-малко от 0,5 % процента от брутния вътрешен 
продукт за целия период. Според Стратегията реализацията на електронното управ-
ление ще бъде извършено при централизирано определяне на политиката и децентра-
лизирано изпълнение, а политическото лидерство и приемственост ще бъдат гаран-
ция за успешна реализация на дългосрочната политика, одобрена от управляващите, 
неправителствените организации и администрациите. 

Стратегията предвижда „единна входна точка“ във вид на усъвършенстван на-
ционален портал www.egov.bg, с архитектура, ориентирана към услугите с подобрени 
възможности за управление на съдържанието, както и стартиране на мобилна версия 
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на портала. Предвиден е и количествен критерий за достъп до административни ус-
луги при еднократно въвеждане на данни за минимум 40 % от гражданите, 80 % от 
бизнес организациите и 100% от администрациите. Качествени критерии са автома-
тизирано управление на профилите на потребителите, регистрирани в централизира-
на система с автоматизирани услуги и унифицирана визия на порталите на админи-
страцията, като 100% от администрациите с унифицираната визия на уеб-сайтовете.  

 

Тук трябва да отбележим, че е спорно доколко интерфейсът на единния портал е 
удобен, мобилната версия не съществува [6], а добрата идея за унифицирана визия на 
порталите на администрацията не е изпълнена. Нещо повече, сайтовете на ред мини-
стерства (на финансите, на отбраната, на вътрешните работи) и агенции (Национал-
ната агенция за приходите, Изпълнителна агенция „Митници“) дори не са в домейна 
government.bg, което да покаже ясно принадлежност към изпълнителната власт. 

 

Интересен документ, макар и с преходно значение, е Националният план за го-
дишни приоритети за развитие на е-правителство в РБ април 2013 – декември 2020 г., 
разработен от екип на министъра за развитие на електронно  правителство [7]. 

Докладът констатира, че има „драстично“ изоставане в сравнение с глобалните 
тенденции на развитие на е-правителство. По изследването на ООН за състоянието на 
електронните правителства по света „E-Government Survey 2012”, озаглавен „Е-пра-
вителство за хората”, рангът на страната ни пада почти двойно (от 35-то на 60-то мяс-
то) за този период. Технологичното изоставане на е-правителство и многократното 
инвестиране в едни и същи или подобни мрежи, системи и решения, както и липсата 
на адекватно и навременно инвестиране в облачни технологии, съвременни термина-
ли (задължителна е смяна на всеки 3 г.), специалисти и практически обучения водят 
до осезаемо технологично изоставане и подлагат на риск устойчивото развитие на  
е-правителство в РБ. 

Съществуващата нормативна база, според доклада, задължава, но не улеснява 
развитието на е-правителство в администрацията, защото действащата правна рамка 
урежда изискванията по електронизация на съществуващи „хартиени процеси”, но не 
адресира методологията за оптимизация на процесите и ресурсите в администра-
цията.  Част от действащите закони и/или наредби пък са противоречиви и неприло-
жими без практически промени, които преди да бъдат предложени и одобрени трябва 
да се тествани за съвместимост с моделите и решенията, за които са предвидени. 
Според доклада съществена слабост е, че „базовото развитие на е-управлението в РБ 
не подобрява апатичното отношение на бизнеса и гражданите към администра-
цията в страната“. А това пречи не само на развитието на приетите в ЕС взаимоот-
ношения между администрацията и нейните клиенти или партньори, но и не позволя-
ва на администрацията да бъде възприета като ефективен доставчик на информация и 
услуги.  „Това базово ниво на е-управление пречи на администрацията да развива 
обществената си роля и да обслужва социалните нужди на обществото по модерен 
и практичен начин, позволяващ пряко и ефективно взаимодействие с администра-
цията всекидневно (24/7) (к.м. – бел. авт.)“. Докладът отбелязва, че според проучва-
нето на ООН за напредъка на е-Управлението, че България е над средното нива за 
света, но далече назад по отношение на топ 10 в Европейския съюз, като изоставане-
то спрямо първите 5 е фрапантно. Сред съседните ни страни България заема средно 
място, като изостава от страни като Словения, Русия, Хърватска, Гърция, Сърбия и 
Черна гора. Министърът приема, че това зависи пряко от институционалната осигу-
реност – страната ни изпада от 35-то място през 2003 г. (тогава министърът на дър-
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жавната администрация отговаря за електронното правителство) на 60-то място през 
2012 г. В периода 2005-2010 (тогава има министър на държавната администрация и 
административната реформа и председател на Държавна агенция за информационни 
технологии и съобщения) България е на 43-45 място, но след това рязко губи позиции 
и отива на 60-то място през 2012 (министърът на финансите изпълнява функции на 
министър на държавната администрация, а заместник-министърът на транспорта от-
говаря за електронното правителство). Според министъра по въпросите на електрон-
ното правителство това доказва еднозначно необходимостта от административна ре-
сорна структура с ранг на министерство, отговарящо за нуждите и целите на е-Прави-
телството. Докладът препоръчва да се въведе министър на държавната администра-
ция и електронното управление, и да се създаде Съвет за електронно управление към 
Министерския съвет. Председател трябва да бъде министър-председателят, а секре-
тар – министърът [8].  

 
Този доклад в някаква степен определя следващия акт на правителствена поли-

тика, приет вече от редовно избрано от парламента правителство – Стратегия за раз-
витие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. Тя приема, че 
електронното управление обхваща четири основни направления за комуникация и 
услуги:  

- „Администрация – Граждани” – съвременни Интернет и интранет WEB бази-
рани решения, съчетани с традиционните средства за осигуряване на широк достъп, 
които да водят до качествени промени в условията за комуникиране и предоставяне 
на услуги за гражданите.  

- „Администрация – Бизнес” – съвременни решения, които оптимизират проце-
сите и деловите отношения между администрацията и различните икономически су-
бекти.  

- „Администрация – Администрация” – развитие на информационните техноло-
гии в национален и междудържавен аспект с оглед на ефективно взаимодействие 
между различните административни структури.  

- „Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност” – организиране и оптими-
зиране на бизнес процесите, на отношенията “Администрация – Служители” и на ко-
муникацията в отделните административни структури.  

Стратегическият документ в сферата на е-управление обхваща развитието и на 
четирите направления, като потребителят е в центъра на вниманието като основен 
фактор в тези процеси. Завяват се следните очаквани резултати: 100% от документо-
оборота в между администрациите да се осъществява по електронен път, освен в слу-
чаите, установени със закон; намалено време 30% от себестойност за реализиране на 
електронни услуги; изготвен и изпълнен план за реализация на приоритетни елек-
тронни административни услуги; разработена услуга за валидиране на документи; 
създаване на регистър и информационни услуги към него; внедрена система за елек-
тронна оторизация; създаден Генератор на електронни форми; свързване на до 200 
регистъра от ключово значение за предоставянето на комплексни електронни услуги; 
отразена в нормативната уредба текущата готовност и развитие на технологиите; из-
градено и функциониращо контролно звено по е-управление; покриване на минимум 
70% от необходимия човешки ресурс със съответните компетенции (като количество 
и качество) в администрациите; създаден портал за управление на знанието. Страте-
гията цитира обаче Доклада за състоянието на администрацията през 2012 г. [9], спо-
ред който само 80 от общо 562 администрации предлагат електронни административ-
ни услуги, с 15 повече спрямо предходната година, разпределени съответно между 
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19% от централните и 13% от териториалните администрации. В 482 администрации 
все още не се предоставят електронни административни услуги въобще. Стратегията 
поставя за цел трансформиране на администрацията в „цифрова администрация пос-
редством интеграция на информационните процеси, еднократно събиране на данни за 
граждани и фирми и многократното им използване и др. 

 

Като последица от доклада на служебния министър се подготвя институционал-
но усилване на дейността по въвеждане на електронното управление: съществува за-
конопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление [10], 
който предвижда нова Глава първа „а“ Управление на дейностите в областта на елек-
тронното управление. Предвижда се създаване на нова Държавна агенция „Електрон-
но управление“ към Министерския съвет, която трябва да се оглавява от председател – 
лице с най-малко петгодишен опит с управление и координиране на проекти в сфера-
та на информационните технологии или електронното управление и има завършено 
висше образование. Той трябва да координира и управлява дейността по реализиране 
на стратегията [11]. Освен другите му правомощия, в рамките на бюджетния процес 
всички административни органи са длъжни предварително да съгласуват с председа-
теля на агенцията разходите в областта на електронното управление и за използвани-
те от тях информационни и комуникационни технологии. Той ще е отговорен и за 
създаването на новите стратегии за електронно управление и предлагането им на 
Министерския съвет. Предвижда се и създаване на ново държавно предприятие 
„Единен системен оператор“, което да подпомага председателя на агенцията. Моти-
вите През последните 15 години отделните администрации провеждат некоординира-
ни политики по електронизиране на услугите си и градят собствен капацитет и 
инфраструктура, обслужващи предимно собствените им вътрешни нужди. Липсват 
законоустановени механизми за хоризонтална координация и приоритизиране на ин-
тервенциите в областта на електронното управление. Това налага централизирането 
на усилията по въвеждане на електронно управление в единна структура, което ще 
елиминира дублирането на инфраструктура и системи в администрациите, ще осигу-
ри ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление и ще опти-
мизира съществуващите процеси в администрацията. 

Държавна агенция „Електронно управление. Проектът предвижда в § 52 Изпъл-
нителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и дирекция 
„Електронно управление” на Министерството на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията се преобразуват чрез сливане в новата държавна агенция 
„Електронно управление” към Министерския съвет. Такова институционално усилва-
не, предвидено от служебния министър по въпросите на електронното правителство, 
трябва да бъде приветствано.  

 

В заключение можем да приемем, че пред развитието на електронното управ-
ление в България предстои дълъг, но по-ясно очертан път. Предпоставките за това са 
нова институционална структура с ясно очертани правомощия и бюджет и приетата 
Пътна карта към стратегията, която предвижда разпределение на задачите по години 
и междинни параметри, по които ще се съди за напредъка на електронното управле-
ние. На фона на досегашните усилия новият подход се отличава с по-голяма органи-
зираност и по-детайлно планиране. 
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тия  Договор, установяващ Конституция за Европа, текстът беше чл. ІІІ-246, т. 1. 
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Виж Кискинов, В., Развитие на българското електронно правителство, в сп. Норма, 
бр. 3 от 2012 г., с. 5-16, тук цитирано по правно-информационна система Ciela. 
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6. Според проучването на ООН за електронното правителство по света (виж по-
долу) е-правителството на Южна Корея, е класирано на първо място именно за-
ради многобройните мобилни приложения за iPhone и Android, които предоставя 
неговият портал и заради плътното покритие на страната с 3G интернет. Порталът 
събира в една точка 87% от всички национални и местни услуги и това е най-
доброто постижение по този показател в световен мащаб. Всеки гражданин може 
да настрои южнокорейският e-government според своите лични потребности и 
винаги има достъп до него през мобилни приложения. 
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7. С Указ № 56 от 13.03.2013 г. за назначаване на служебно правителство прези-
дентът назначи служебен министър за развитие на електронното правителство, 
който не ръководи министерство. Докладът на служебния министър е наличен на 
www.strategy.bg. С този доклад отново определението за ресора се върна от „елек-
тронно управление“ към „електронно правителство“, трудно е да се съди дали 
това е направено с определена цел; със сега действащата Стратегия за развитие на 
електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. отново се възприе 
терминът „управление“.  

8. Министър на държавната администрация беше въведен през 1997 г. и съществу-
ваше в периода на три парламентарни мандата (в периода 2005-2009 г. се нарича-
ше „министър на държавната администрация и административната реформа“). 
След 2009 г. не съществува, но с решение на сега действащото 43-то Обикновено 
народно събрание през 2014 г. е избран заместник министър-председател по 
коалиционна политика и държавна администрация, който обаче не оглавява мини-
стерство. 

9. Приет с Решение на Министерския съвет № 389 от 04 юли 2013 г., достъпен на 
www.strategy.bg 

10. Достъпен на официалния сайт със законопроекти на Народното събрание 
www.parliament.bg/bg/bills, документ 502-01-96, към момента на предаване на на-
учното съобщение проектозаконът е приет на първо четене от Народното събра-
ние. 

11. Законът за далекосъобщенията от 1998 г. предвиди създаване на Изпълнителна 
Агенция "Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните 
технологии" към министъра на транспорта. Едноименният закон от 2003 г. първо-
начално предвижда тази агенция, но през 2005 г. разделът от закона е отменен. С 
Постановление на Министерския съвет № 250 от 2005 г. е създадена Държавна 
агенция за информационни технологии и съобщения. Тя е закрита с Постановле-
ние № 232 от 2009 г., и с него е създадена сега съществуващата Изпълнителна 
агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
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ПУБЛИКУВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ИНТЕРНЕТ 
 

Константин Григоров 
 

PUBLISHING OF REGULATION ACTS BY THE MUNICIPAL 
COUNCIL ON THE INTERNET 

 

Konstantin Grigorov 
 
 

Анотация: Целта на настоящия доклад е да бъдат посочени нормативните акто-
ве, издавани от общинския съвет и да се направи кратък анализ на случаите, в кои-
то същите се публикуват в интернет. Акцентът е поставен върху правните после-
дици при неизпълнение на задължението за публикуване на актовете.  
 

Ключови думи: общински съвет, нормативни актове, публикуване, интернет  
 
Abstract: The goal of this report is to outline the regulations issued by the Municipal 
Council as well as to make concise analysis of the cases when such are being published оn 
internet. The accent has been put on the legal consequences from failure to perform the 
obligation to publish such regulation acts. 
 

Key words: municipality council, regulations, publishing, internet 

 
Нормативни актове на общинския съвет 
Конституцията на Република България (КРБ, чл. 138) и Законът за местното са-

моуправление и местната администрация (ЗМСМА, чл. 18, ал. 1), посочват общин-
ския съвет (ОбС) като орган на местното самоуправление. Този колективен орган оп-
ределя политиката за изграждане и развитие на общината. Правомощията, с които 
разполага в изпълнение на своите функции, са изброени в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА. 
Дейността на общинските съвети като органи на местно самоуправление намира 
юридически израз в техните правни актове1. Съгласно чл. 21, ал. 2, вр. с ал. 1 от 
ЗМСМА, в изпълнение на правомощията си ОбС приема правилници, наредби, ин-
струкции, решения, декларации и обръщения. Законът за нормативните актове (ЗНА) 
дава легални дефиниции на първите три. 

Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в негова-
та цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на 
тяхната дейност (чл. 7, ал. 1 от ЗНА). 

Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоред-
би или подразделения на нормативен акт от по-висока степен (чл. 7, ал. 2 от ЗНА). 

Инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до 
подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или 
чието изпълнение трябва да осигури (чл. 7, ал. 1 от ЗНА). 

                                                 
1 Вълкадинова, Ваня. Нормативните актове на общинските съвети, Съвременно право, 2008, 
кн. 4, стр. 17  
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Общото между посочените актове е, че законът ги дефинира като нормативни. 
Нормативният акт съдържа общи правила за поведение2, които се прилагат към инди-
видуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или 
приема от компетентен държавен орган (чл. 1а от ЗНА), чиято нормотворческа 
компетентност трябва да е изрично предвидена от Конституцията (КРБ) или от закон 
(чл. 2, ал. 1 от ЗНА). Именно такъв е случаят с издаването на наредби, правилници и 
инструкции от ОбС. Неговата нормотворческа компетентност е установена в няколко 
законови разпоредби. На първо място това е чл. 21, ал. 2, вр. с ал. 1 от специалния 
ЗМСМА. На следващо място, съгласно чл. 8 от ЗНА, всеки ОбС може да издава на-
редби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуре-
дени от тях обществени отношения с местно значение. Подобна е уредбата и на чл. 
76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), където се казва, че общин-
ските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните ак-
тове от по-висока степен обществени отношения с местно значение3.  

 
Публикуване на нормативните актове на общинския съвет в интернет  
 

1. Публикуване на проект 

1.1. Издаването на нормативен акт на ОбС се предхожда от обсъждане на 
неговия проект заедно със становищата, представени по него, както и предложения и 
възражения, ако има направени такива4. Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА указва 
начинът, по който заинтересованите лица и организации се уведомяват за проекта – 
преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетент-
ния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се 
предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. 

Тук следва да бъдат направени някои уточнения: 
На първо място посочената разпоредба разграничава органа, компетентен да 

издаде или приеме нормативния акт от неговия съставител. На следващо място указ-
ва на съставителя да публикува проекта на интернет страницата на съответната ин-
ституция. Отнесени към нормотворческата дейност на ОбС, посочените правила не 
оставят съмнение по отношение на това кой е органът компетентен да издаде или 

                                                 
2 Ташев, Росен. Обща теория на правото, София, 2005, с. 108 
3 Българското законодателство дефинира и понятието „нормативен административен акт“. 
Съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, нормативните административни актове са подзаконови админи-
стративни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и 
неограничен брой адресати и имат многократно правно действие. 
Относно нормативните актове на ОбС, АПК борави и с двете понятия. В чл. 76, ал. 3 се казва, 
че ОбС издават нормативни актове, а в чл. 78, ал. 2 и ал. 3 се указват начините, по които се раз-
гласяват нормативните административни актове на ОбС.  
Както беше изяснено, ОбС е орган на местно самоуправление, на който със закон е предоставе-
на нормотворческа компетентност за издаване на конкретно посочени нормативни актове. В този 
смисъл би могло да се приеме, че уреждането на нормативните актове на ОбС в глава пета, раздел 
трети от АПК, означава прилагане на процедурните правила на процеса спрямо тези актове.  
В теорията се среща мнението, че не видът на органа, издал акта, а наличието на администра-
тивноправни норми в акта го прави нормативен административен акт (Вангелова, Златка. Прав-
на мисъл, 2016, бр.1, с. 23). 
4 Костов, Димитър, Хрусанов, Дончо. Административен процес на Република България, 
София, 2011, с. 146 
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приеме акта. Неизяснено остава кой е съставител на проекта на нормативния акт и коя 
е съответната институция, на чиято интернет страница същият следва да се публикува. 

Съставителите на проекти за нормативни актове са упоменати в чл. 16 от Указа 
за прилагане на закона за нормативните актове (УПЗНА), съгласно който въз основа 
на обсъждането съставителят внася необходимите изменения в законопроекта и го 
представя на органа, който отговаря за изготвянето му. Тълкуването на тази разпо-
редба води до извод, че съставителите са лица, които са пряко ангажирани с факти-
ческото изработване на дадения проект – тези, които участват в конкретното форму-
лиране на неговите норми. Това е така, тъй като разработването на проекти за норма-
тивни актове е съществена част от експертната дейност, осъществявана от служите-
лите в администрацията, като често се формират и работни групи, включително с 
участието на външни за нея експерти5. Този извод се подкрепя и от задължението, 
след изработване на проекта и/или внасяне на изменения, съставителят да го предста-
ви на друг субект – органът, който отговаря за изготвянето. От своя страна качество-
то „орган“, което законът придава на този друг субект означава, че същият разполага 
с определени властнически правомощия – да възложи изработване на проект на нор-
мативен акт и/или да бъде вносител на такъв проект. 

Самото публикуване в интернет на проект за нормативен акт съставлява 
действие от организационно-техническо естество, което отново ангажира служители-
те от администрацията6. Фактическото публикуване обикновено се извършва от кон-
кретни специалисти, които изработват, поддържат и актуализират интернет страни-
ците на институциите. 

Предвид изложеното може да се обобщи, че разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА 
възприема органа, в чието правомощие е да възложи изработване на проект на норма-
тивен акт и/или да бъде вносител на такъв проект като съставител на същия и в него-
во процесуално задължение вменява публикуването на проекта на интернет страни-
цата на институцията. Разпределението и фактическото изпълнение на задачите се 
извършва с оглед йерархичната подчиненост в административната структура. 

Съставителят следва да публикува проекта на интернет страницата на съответ-
ната институция. Коя е съответната институция и как същата ще бъде определена, ко-
гато съставянето на нормативен акт е в компетентността на орган, различен от този в 
чиято компетентност е да го приеме. Така например, съгласно чл. 60, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС Бургас, кметът на общината и 
заместник-кметовете, по въпроси свързани с ресора им, могат да внасят проекти 
на правилници, наредби и инструкции. В този случай качеството съставител ще 
имат вносителите на проектите, които обаче нямат компетентност да приемат ак-
товете. Приемането на актовете е в компетентността на ОбС. Дали съответната 
институция, на чиято интернет страница следва да бъде публикуван проектът е 
общината или това е ОбС? 

Трайната уредба на обществените отношения с местно значение е изцяло в 
компетентността на ОбС. При упражняване на своите нормотворчески правомо-
щия същият има задължение да следи за спазване на принципите на обоснованост, 
стабилност, откритост и съгласуваност. В този смисъл, винаги когато ОбС приема 

                                                 
5 Казанджиева, Мария. Административнопроцесуален кодекс. Систематичен коментар, София, 
2013, с. 671 
6 Пак там 
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нормативен акт въз основа на пряка законова делегация7, той е длъжен да публикува 
проекта на своята интернет страница. 

На следващо място от значение е целта на оповестяването на проекта на нор-
мативния акт, а именно да се даде възможност на заинтересованите лица да участват 
в производството по издаване на нормативни административни актове, с които се ре-
гулират местни обществени отношения. Публикуването на проекта е гаранция за 
спазване принципа за достъпност и публичност, прокламиран в чл. 12, ал. 1 от АПК, 
който изисква административният орган да осигури откритост, достоверност и пъл-
нота на информацията в административното производство. Така, ако общината ини-
циира промяна в размера на местните данъци и такси, то същата следва да публикува 
проекта за изменение на съответната наредба на своята интернет страница, за да могат 
заинтересованите лица да изразят мнения и становища, които да бъдат взети предвид и 
отразени в проекта, чийто краен вариант да бъде внесен за разглеждане в ОбС. 

1.2. Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА императивно въздига публикуването на 
проекта ведно с мотивите (доклада) и предоставянето на заинтересованите лица най-
малко на 14 дни за предложения и становища в част от административнопроизводст-
вените правила по издаване на нормативен акт на общинския съвет. Спазването на 
административнопроизводствените правила е изискване за законосъобразност на из-
дадения акт (по аргумент от чл. 146, т. 3 от АПК). Обратно, същественото нарушава-
не на тези правила води до незаконосъобразност на издадения акт. Нарушението на 
административнопроизводствените правила е съществено, когато е повлияло или е 
могло да повлияе върху съдържанието на акта, когато – ако не беше допуснато – 
административният орган би могъл да стигне до друго решение8. 

Нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА може да бъде допуснато в няколко насоки: 
Възможно е ОбС изобщо да не публикува проекта или да публикува само съоб-

щение, че възнамерява да приеме определен нормативен акт. Това е съществено на-
рушение на административнопроизводствените правила, тъй като се нарушава прин-
ципът за достъпност и публичност. Непубликуването на проекта лишава заинтересо-
ваните лица от възможността да узнаят намерението на ОбС за издаване на нормати-
вен акт и да участват в производството по неговото приемане, изменение или допъл-
нение. Нарушението е съществено, тъй като, в случай че бяха участвали в производ-
ството с предложения и становища по проекта, ОбС би могъл да стигне до различно 
от взетото решение и с наредбата, правилникът или инструкцията да уреди обществе-
ните отношения с местно значение по начин, различен от първоначалния. 

Макар и публикуван на интернет страницата на ОбС е възможно, проектът да не 
е придружаван от мотивите, съответно доклада. Анализът на последиците от не-
публикуване на мотивите или доклада показва, че това също е съществено наруше-
ние на административнопроизводствените правила. По този начин заинтересованите 
лица са лишени от възможността да узнаят по какъв повод е възникнала необходи-
мост от издаване на нормативен акт, както и причините, по които ОбС е решил да 
уреди конкретните обществени отношения по начина, заложен в правните норми на 
акта. Достъпът до мотивите и запознаването с тях, би дал на заинтересованите лица 

                                                 
7 Тук могат да бъдат посочени множество разпоредби от Закон за устройство на територията 
(ЗУТ) и Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), които уреждат хипотези, в които ОбС е 
задлъжен да издаде нормативен акт (най-често наредба) за уреждане на обществени отношения 
с местно значение.     
8 Лазаров, Кино. Изисквания за законосъобразност на административните актове, София, 1999, с. 50 
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възможност за предложения и становища по проекта, предвид които ОбС би могъл да 
прецени, че е необходимо да промени текстовете на предвидените правни норми. 

Възможно е още ОбС да публикува на своята интернет страница проекта на 
нормативен акт ведно с мотивите (доклада), но да пристъпи към приемането му, преди 
да е изтекъл императивно установеният 14-дневен срок за предложения и становища. 
По аналогични с предходно изложените съображения, би следвало да се приеме, че то-
ва действие съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените 
правила. По същество то не отнема напълно, но ограничава във времето възможността 
на заинтересованите лица да представят предложения и становища по проекта, които 
предложения и становища биха могли да доведат ОбС до друго решение. 

1.3. Съдебната практика константно приема, че неспазване изискванията на чл. 
26, ал. 2 от ЗНА е съществено нарушение на административнопроизводствените пра-
вила и е основание за отмяна на оспорения нормативен акт. 

Така например в решение № 1526 от 9.07.2013 г. на Административен съд 
Бургас по адм. д. № 1693/2011 г. съдебният състав е приел, че оспорените разпоредби 
от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община 
Поморие не са издадени при спазване на регламентираните в закона императивни 
процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни админи-
стративни актове. Проектът за изменение и допълнение на наредбата и доклад към 
него изобщо не са били публикувани на интернет страницата на ОбС, преди внасяне-
то на проекта за приемане, както изисква чл. 26, ал. 2 от ЗНА. На гражданите не е би-
ла предоставена възможност да изразят мнението си и да направят своите предложе-
ния, поради което съдът е приел, че оспорените разпоредби са приети при същест-
вено нарушение на процесуалните правила и е отменил същите. 

Цитираното решение е оставено в сила с решение № 10277 от 23.07.2014 г. на 
Върховния административен съд (ВАС) по адм. д. № 12994/2013 г., който е посочил, 
че своевременното съобщаване на проекта и мотивите за изработването му цели да 
осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мне-
ния и становища на заинтересованите лица. Задълженията на съставителя на проекта 
са императивно предвидени, с оглед гарантиране принципите на обоснованост, ста-
билност, откритост и съгласуваност. Неизпълнението на което и да е от тях, води до 
процесуално нарушение, опорочаващо издадения акт. Върховният съд е изложил 
още, че процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана 
императивно в защита на публичния интерес, ето защо допуснатото нарушение е 
съществено. Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА следва да бъде тълкувана в съответствие 
с чл. 77 от АПК, задължаващ компетентния орган да издаде нормативен акт, след ка-
то обсъди проекта с направените становища, предложения и възражения, което в слу-
чая не е било изпълнено. Неспазването на чл. 77 от АПК и чл. 26, ал. 2 от ЗНА пред-
ставлява нарушение на императивните правни норми, съдържащи се в нормативен 
акт от по-висока степен според правилото на чл. 142, ал. 1 от АПК и чл. 15 от ЗНА, 
като нарушението е съществено, тъй като публикуването на проекта, ведно с мотиви-
те, съответно доклада на вносителя на проекта, е императивно предписано в закон, 
което не е било изпълнено от органа, издал обжалвания подзаконов нормативен акт. 

С Решение № 713 от 27.03.2013 г. по адм. д. № 1837/2012 г. Административен 
съд Бургас, е отменил отделна разпоредба от Наредба № 10 на ОбС Несебър за реда и 
условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и 
рекламната дейност на територията на община Несебър. Съображенията за отмяната са, 
че проектът на процесната наредба не е бил оповестяван и обсъждан, което съставлява 
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нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Акцентирано е, че наредбата не е 
била обсъждана и в комисиите на общинския съвет, а направо е внесена за гласуване на 
заседание на колективния орган, което съдът е намерил за пълно пренебрегване на 
нормите на глава трета от ЗНА „Изработване на проекти на нормативни актове“. 

Така изложените мотиви са приети от ВАС, който с решение № 2861 от 
27.02.2014 г. по адм. д. № 7179/2013 г. е оставил в сила първоинстанционното реше-
ние, като е посочил, че целта на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е да се осигури възможност на 
заинтересуваните лица да упражнят своето право на участие в производството по 
подготовката на актовете, засягащи законните им интереси. Върховният съд изтъква 
още, че публикуването и разгласяването на проекта на акта представляват начина, 
чрез който се проявява принципът за откритост и съгласуваност, съдържащ се в чл. 
26, ал. 1 от ЗНА. Задължение да следи за спазване на цитирания принцип има орга-
нът, притежаващ правомощието да приеме или не предложения проект. Дейността на 
органа следва да бъде съобразена с основните принципи на чл. 4, 8 и 12 АПК – за за-
конност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. ВАС уточнява, че про-
цедурата, касаеща приемането на нормативния административен акт, е регламентирана 
императивно, за да се защити публичният интерес. В този смисъл неспазването на 14-
дневния срок съставлява съществено нарушение. В подкрепа на същия извод е текстът на 
чл. 77 от АПК, който задължава компетентния орган да издаде нормативен акт, след като 
обсъди проекта заедно с направените становища, предложения и възражения. 

В практиката на върховния съд се среща и мнение, че въпросът дали наруше-
нието на чл. 26, ал. 2 от ЗАНН е съществено следва да получи отговор след конкретна 
преценка за всеки отделен случай9. 

За да се произнесе дали нарушението на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е съществено или 
не, съдът винаги прави конкретна преценка как същото се е отразило на решението 
на ОбС. В случай, че ако не е било допуснато това нарушение, ОбС е можел да фор-
мира различна воля, то нарушението винаги е съществено. Тоест, за да не е съществе-
но същото не следва да се отразява на волята, материализирана в крайния акт. Не-
публикуването на проект на нормативен акт на интернет страницата на съответната 
институция, освен че е нарушение на императивна процесуална правна норма, огра-
ничава възможността на заинтересованите лица да се запознаят с проекта и да 
участват в производството с мнения и предложения, които ако биха били налични е 
можело да се стигне до различно решение. В този смисъл, дори по делото да са 
налице данни, че органът е уведомил и изискал становища от определени лица, които 
той е преценил като заинтересовани, не би следвало да се приеме, че е изпълнено 
указанието за разгласяване, чрез публикуване. Това е така, тъй като именно публику-
ването в интернет цели проектът да достигне до максимално широк кръг от лица, 
които биха могли да бъдат засегнати от нормативния акт.  

 

2. Публикуване на нормативния акт  
Нормативните актове на общинските съвети не се обнародват в „Държавен вест-

ник“. Начините, по които се разгласяват са посочени в няколко сходни разпоредби, 
които могат да бъдат условно обособени в две групи: 

В първата група попадат чл. 78, ал. 3 от АПК, съгласно който разгласяването 
става чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин. Аналогично е 
указанието на чл. 37, ал. 3 от ЗНА – нормативните актове на общинските съвети се 
обнародват в печата или се разгласяват по друг начин на територията на общината.   

                                                 
9 Особено мнение към решение № 2861 от 27.02.2014 г. по адм. д. № 7179/2013 г. на ВАС  



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 169

Към втората група могат да бъдат отнесени разпоредбата на чл. 22, ал. 2, изр. 
първо от ЗМСМА, според която актовете на общинския съвет се разгласяват на насе-
лението на общината чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страни-
цата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника за дейността на 
ОбС – например чл. 88, ал. 4 от Правилника за дейността на ОбС Бургас, който 
указва, че всички решения и актове на ОбС се публикуват на интернет страницата 
на Общинския съвет и Община Бургас в 7 – дневен срок от изготвяне на протоко-
ла от заседанието, на което са приети. 

Въпреки сходната уредба, следва да се посочи, че отнесените към втората 
група разпоредби директно посочват интернет страницата на общината и тази на 
съвета като средство за оповестяване на приетите актове. Без съмнение, независи-
мо от липсата на изрично указание, към подходящите начини за разгласяване, ви-
зирани от разпоредбите в първата група следва да бъде отнесено и публикуването 
на интернет страниците на общината и/или на ОбС. Именно целта на публикува-
нето – жителите на общината да узнаят за приетия нормативен акт и да съобразят 
поведението си с неговите правни норми подкрепя извода, че разгласяване чрез 
публикуване на интернет страницата на общината и/или на ОбС е подходящ начин 
за оповестяване. 

 

Заключение 
В съвременния свят на развиващи се електронни технологии, хората се насочват 

и предпочитат интернет като удобна информационна и комуникационна среда, пред-
лагаща бързо търсене на информация. Достъпът до интернет е лесен и удобен и прак-
тически може да бъде осъществен без значение от място и час. Може да се каже, че 
по актуални теми, съвременното общество предпочита да се информира от интернет 
и пак там да изразява мнение. Общественият дебат изобщо, се състои в интернет. Ко-
муникацията на местната администрация и органът на местно самоуправление с насе-
лението, включително огласяването на актовете чрез интернет, е напълно в духа на 
предпочитанията на съвременния човек. Тази електронна и бърза връзка спестява 
време и средства и дава възможност на много широк кръг от заинтересовани лица да 
участват в процеса по уреждане на обществени отношения, които имат значение за 
тях. В този смисъл, законовият императив за публикуване на проектите на норматив-
ни актове в интернет, с цел обществото да участва в процеса по тяхното изготвяне, 
следва да бъде приветствано като съвременен законодателен подход. 
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Анотация: Разглеждат се въпросите, касаещи интернет-разузнаването, явяващо 
се сегмент на бизнес-разузнаването, обхващащо процедури по събиране и обработка 
на информация, осъществявани с цел подкрепа вземането на управленски решения, 
повишаване конкурентоспособността изключително от открити източници в ком-
пютърните мрежи – Web-пространствата, блог сферата, форумите, социалните 
мрежи. 
 

Ключови думи: Бизнес разузнаване, Конкурентно разузнаване 
  
Abstract: Discussed are issues related to Internet intelligence nominates segment of 
business intelligence covering procedures for collecting and processing information operated to 
support management decisions, increase competitiveness exclusively from open sources in 
computer networks - Web-spaces blog field, forums, social networks. 
 

Key words: Business Intelligence, Competitive Intelligence  
 
 

Бизнес разузнаването (Business Intelligence) в компютърните мрежи обхваща 
процедурите по събиране и обработка на информация, с цел подпомагане вземането 
на управленски решения и повишаване конкурентоспособността на бизнес-организа-
циите, изключително от открити източници в компютърните мрежи, по-голямата част 
от които се явяват надстроени над Интернет-мрежата. Поради това, често в качество-
то на синоним на бизнес-разузнаването се използва терминът интернет-разузнаване.  

Настоящата статия е посветена на проблемите на бизнес разузнаването, но с ед-
но съществено ограничение – всички източници на информация, необходими за осъ-
ществяването на разузнавателната дейност, се явяват открити и достъпни в компю-
търните мрежи. Освен това, голяма част от инструментариума, програмите за  обра-
ботка на информация, са също достъпни чрез съвременните компютърни мрежи. В 
англоезичната литература този вид бизнес-разузнаване е прието да се нарича разузна-
ване по открити източници (Open Sources INTelligence /OSINT/). 
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Разузнавателната информация може да бъде получена от: официални източни-
ци, неофициални открити източници, средства за масова информация /СМИ/, обяви, 
реклами, вътрешно фирмени, банкови, правителствени отчети, бази данни, експерти, 
чрез анализ или специална обработка на данните, текстовите по преки или косвени 
признаци. Имайки в предвид, че количеството на разнородните сведения, което е не-
обходимо да се обработи, за да се получат необходимите знания, е огромно, то в на-
стоящия момент конкурентното разузнаване е немислимо без използването на съвре-
менните специализирани информационно-комуникационни технологии. 

Използването на интернет-разузнаването в бизнес-компаниите се оправдава не 
само от съображенията на информационната сигурност, но е важно и за решаване за-
дачите на мениджмънта и маркетинга поради това, че осигурява: 

 наблюдение (мониторинг) за репутацията на компанията/фирмата (от гледна 
точка на клиентите, конкурентите, държавните и местните органи); 

 активно участие във формирането както на имиджа на компанията/фирмата, 
така и на информационното поле около компанията/фирмата; 

 проследяване появата на нов конкурент, технология или канал за пласиране 
на продукцията; 

 разкриване на потенциални сливания и поглъщания; 
 оценка на потенциалните рискове при инвестициите; 
 изпреварване на конкуренцията в рамките на маркетинговите кампании; 
 изпреварване на конкуренцията при офертите; 
 разкриване на каналите за изтичане на информация. 
Съвременното развитие на информационно-комуникационните технологии на-

право бизнес разузнаването достъпно дори и за малките фирми, вследствие на което 
то се разглежда на всички нива на икономиката. 

Основният инструмент се явява компютърът, свързан към Интернет-мрежата. В 
дейността на структурите, занимаващи се с бизнес разузнаване все по-широко навли-
зат най-новите постижения в областта на изкуствения интелект, съчетани с постиже-
нията в областта на психологията, социологията и икономиката. 

Цели на интернет-разузнаването 
Основните цели на интернет-разузнаването, в качеството му на сегмент на биз-

нес разузнаването, се явяват: 
1) Информационно осигуряване процеса на изработване на управленски реше-

ния на стратегическо и тактическо нива; 
2) Разкриване, прогнозиране и предотвратяване на потенциалните заплахи за 

бизнеса; 
3) Разкриване (съвместно със структурите за сигурност) на опити от страна на 

конкурентите да получат достъп до фирмената конфиденциална информация; 
4) Определяне на благоприятните възможности за бизнеса; 
5) Управление на рисковете, осигуряване на ефективна реакция от страна на 

фирмата/компанията на динамично променящата се външна среда, интернет-прост-
ранството; 

6) Промишлено контраразузнаване, предупреждаване за разузнавателната дей-
ност на конкурентите в мрежовата среда, аналитично подпомагане на фирмените 
структурите за сигурност. 
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Задачи на интернет-разузнаването 
С оглед, реализацията на така изброените цели, в рамките на интернет-разузна-

ването трябва да бъдат решени следните задачи: 
 Събиране и своевременно осигуряване на ръководството и бизнес-подразде-

ленията на фирмата/компанията с надеждна и всестранна информация от 
мрежовите източници за „външната“ и „вътрешна“ фирмена среда. 

 Разкриване факторите на риска, заплахите, които могат да засегнат икономи-
ческите интереси на бизнеса или да попречат на неговото нормално функци-
ониране. 

 Разкриване както на нови възможности, така и на други фактори, влияещи 
върху получаването на конкурентни предимства. 

 Усилване на благоприятните и локализация на неблагоприятните фактори на 
конкурентната среда, влияещи върху дейността на бизнес-структурата. 

 Разработване на прогнози и препоръки относно влиянието на конкурентната 
среда върху дейността на бизнес-структурата. 

Основните задачи на бизнес разузнаването се заключават в намирането и обоб-
щаването на информация за конкурентите, пазарите, стоките и услугите, бизнес-тен-
денциите и операциите по такива основни обекти като: 

 партньори, акционери, подизпълнители, съюзници, контрагенти, клиенти, 
конкуренти (личности и фирми/компании); 

 обединения на фирми/компании, сливания, поглъщания, кризисни ситуации 
и т.н.; 

 кадровия състав, както на своята фирма/компания, така и на партньорите, 
конкурентите и т.н., а така също и на кадровите изменения, на тяхната дина-
мика; 

 търговския оборот, бюджет и неговото разпределение по пунктове; 
 сключени договори, споразумения или договорености. 
Интерес при провеждането на интернет-разузнаването предизвиква не само не-

посредствената сфера на дейност на фирмата/компанията, но и сферите на нейното 
влияние и интереси. Тези знания могат да се използват, например, за оказване на 
влияние върху позициите на партньорите и опонентите в хода на провежданите дело-
ви на преговори. Голямо значение има информацията, касаеща политиката на конку-
рентите, техните намерения, силни и слаби страни, продукция и услуги, цени, 
рекламни кампании, както и редица други параметри на пазара. 

Съвременните открити мрежови ресурси, уеб-сайтове, социални мрежи в 
настоящия момент се превръщат в основен източник и ефективен инструмент за биз-
нес разузнаването. Те позволяват в режим на реално време не само да се проследяват 
действията на фирмите/компаниите-конкуренти, но и да се разкрият тенденциите по 
интересуващата тематика. 

В качеството на пример, могат да се изброят следните способи за използване на 
интернет-ресурсите при решаване задачите на бизнес разузнаването: 

1) Получаване на новини, относно ценовата тематика: Съвременните мре-
жови услуги (Google и др.) и социалните мрежи (Twitter, Facebook и др.) позволяват 
получаването на новини, подбрани в съответствие с информационните потребности 
на потребителите. 

2) Разкриване на бизнес-тенденции: По избраните с помощта на търсещите 
възможности информационни ресурси (уеб-сайтове, блогове, форуми) може ръчно 
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или с използването на специални аналитични инструменти да се разкрият тенденции-
те в избраната сфера. 

3) Получаване на целеви документи по електронната поща: Много от нови-
нарските сайтове и социални мрежи (в частност, Twitter) предоставят възможност за 
качествено персонифицирана периодична поща, обхващаща съобщения, коментари, 
блогове на експерти. 

4) Изграждане на мрежа от информационни връзки: За задачите на бизнес 
разузнаването е важно не само получаването на целева информация (съобщения), но 
и разбиране на връзките, които се разкриват при анализа на самата информация. Ва-
жен е не само обектът на анализ, но и свързаните с него информационни ресурси, 
профили в социалните мрежи, „приятелите“, групите за обсъждане (групи по инте-
реси) и т.н. В някои случаи може да се види, кой е абониран за даден профил, кой се 
интересува от същата тематика и, следователно, може да стане нов източник за полу-
чаване/придобиване на целева информация. 

5) Получаване отговори на въпроси: Социалните мрежи могат да бъдат из-
ползвани в качеството им на способ за получаване на отговори на конкретни въпро-
си, в това число и по въпроси, касаещи методологията на бизнес разузнаването. Ако 
самият въпрос е поставен коректно, то с голяма вероятност може да се получи отго-
вор на него от страна на други потребители. 

6) Филтрация на информационния „боклук“: За бизнес разузнаването не вина-
ги интерес представляват общоизвестните, много често лъжливи данни и информа-
ция, които са интересни за болшинството, а именно към такива данни са ориентирани 
социалните мрежи. При използване на мрежовите ресурси в качеството им на мощна 
база за конкурентна информация особено внимание следва да се отдели на отработва-
нето на запитванията, избора на източниците, експертите, установяването на кон-
такти. 

Проблеми на интернет-разузнаването 
Първият и най-съществен проблем се явява това, че колосалният обем инфор-

мация в Интернет затруднява търсенето и избора на действително необходимите 
сведения. Сами по себе си необработените, не обобщени и непроверени данни не мо-
гат да осигурят качествено подпомагане при изработването и вземането на управлен-
ски решения. Традиционните търсещи системи в Интернет отлично се справят с еле-
ментарни (прости) еднократни записи, но, по принцип, те са слабо приложими за 
нуждите на бизнес разузнаването. Според някои оценки, над 97% от критичната за 
интернет-разузнаването онлайнова информация не може да бъде намерена с помощта 
на традиционните информационно-търсещи системи. 

Вторият проблем на бизнес-разузнаването в Интернет се явява това, че инфор-
мацията в Интернет има явно изразен динамичен характер: информацията се раз-
полага (качва), модифицира и отстранява. Частичното решаване на тези проблеми е 
възможно при използването на системите за контент-мониторинг на информацион-
ните потоци в Интернет. 

Третият проблем, който трябва да бъде решен за нуждите на бизнес разузнава-
нето, се явява – автоматичното извличане на понятия от формализираните инфор-
мационни масиви (таблици, бази данни) и неструктурирани текстове. Перспективно 
направление за решаването на този проблем в системите за конкурентно разузнаване 
се явява използването на технологиите Knowledge Discovery, Data Mining и Text 
Mining. 
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Четвъртият проблем се явява разкриването на неочевидните закономерности и 
връзки. Към настоящия момент са известни няколко подхода за решаването на проб-
лема относно извличането на понятия от текстовете и разкриване на техните взаимо-
връзки, както в практичен, така и теоретичен аспект. Един от тези пътища се явява 
построяването на матрици и графове на взаимните връзки, към които могат да се при-
ложат съответни математически методи. По принцип, възлите на тези графове – са 
коефициенти, които са пропорционални на количеството документи от входния ин-
формационен поток, които едновременно съответстват на изследваните понятия. 

Петият проблем се явява търсенето на информация в „скритото“ уеб-прост-
ранство, където се съдържа несравнимо голямо количество данни, спрямо откри-
тата част на интернет-мрежата, явяващи се потенциално интересни за бизнес 
разузнаването. Не всяка потенциално открита „несекретна“ информация се явява 
добре достъпна, а по-скоро – обратното. Извличането на необходимата във всеки 
конкретен случай информация се явява сложна задача. Според мнението на експерти-
те, единствено от порядъка на 10÷15% от необходимата информация съществува в 
Интернет в готов вид, останалите 85÷90% могат да бъдат получени в резултат на 
сравнения, интегриране и анализ на многобройните фрагментирани данни. 

Следователно, в Интернет се съдържа голяма част от информацията, необходи-
ма за провеждането на бизнес разузнаване, но остава открит въпросът за нейното на-
миране и ефективно използване. Причината е – присъщите на Интернет недостатъци: 

 непропорционалното нарастване нивото на информационния шум; 
 нарастването на паразитната информация; 
 слабата структурираност и свързаност на информацията; 
 динамичността на информацията; 
 отсъствието на цялостността на информацията; 
 многократното дублиране на самата информация; 
 липсата на възможност за смислово търсене; 
 ограничеността на достъпа до „скритото“ уеб-пространство 
Независимо от това, възможностите на Интернет се оценяват от експертите в 

областта на конкурентното разузнаване, като достатъчно високи. 

Системи и технологии за интернет-разузнаване 

За търсенето и събирането на информация в компютърните мрежи в интерес на 
разузнаването в цял свят се използват специални мониторингови системи за събиране 
на данни, т.н. „процесори за събиране на данни“. 

Всички налични средства за търсене на информация в Интернет-пространство-
то, могат условно да бъдат разделени на няколко подгрупи, а именно: 

 средства за търсене на информация на отделните сайтове; 
 подбиране на препратки/линкове; 
 каталози; 
 търсещи системи; 
 метатърсещи системи; 
 системи за мониторинг и контент-анализ; 
 екстратори на обекти, събития и факти; 
 системи Knowledge Discovery, Data Mining, Text Mining; 
 специализирани системи за конкурентно разузнаване; 
 интегрирани системи. 
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По своята същност каталозите, търсещите системи и метатърсещите сис-
теми се явяват уеб-сайтове със специализирани бази данни, в които се съхранява 
информация за други уеб-ресурси и документи, съхраняващи се на тях. Основното 
отличие на търсещите системи от каталозите се явява – наличието на автоматичен 
„робот“, постоянно сканиращ уеб-пространството и натрупващ нова информация в 
индексните файлове на базите данни. Метатърсещите системи се явяват търсещи 
системи по търсещите системи. Тъй като отделните търсещи системи по различен на-
чин индексират макар и обширни и често пресичащи се, но все пак различни сегмен-
ти на Мрежата, то, естествено, и резултатът от търсенето с помощта на мета търсе-
щите системи ще бъде, априорно, много по-пълен, отколкото с помощта на отделно 
взета търсеща система. 

Системите за мониторинг и контент-анализ (анализ на съдържанието) 
осигуряват системно търсене и „снемане/изтегляне“ на информация по зададени теми 
и от зададени сайтове, както и анализ на изтеглените материали. Такива системи, по 
принцип, притежават развит език за запитване, което позволява съществено да се 
детайлизират и конкретизират запитванията спрямо стандартните (обикновените) 
търсещи системи. На второ място, тези системи съхраняват в своите бази данни пъл-
ните текстове на изходните документи, което осигурява съхранимостта им във време-
то и възможността за тяхната обработка и контент-анализ (анализ на съдържанието), 
както в текущото време, така и в ретроспективен аспект. Същественото предимство 
на тези системи се явява също така и това, че сложните запитвания, състоящи се от 
десетки или стотици ключови думи и изрази, веднъж създадени от аналитика-експерт 
в дадената предметна област, могат да бъдат съхранени във вид на каталогизирани 
запитвания или рубрики и впоследствие да се извикват автоматично или ръчно от 
съхранявания списък за извършване на търсене или контент-анализ. 

Контент-анализът се определя като „анализ на явното и скритото съдържание на 
определен обем от съобщен материал чрез класификация, таблици, диаграми и оце-
няване на ключови символи и теми, за да се установи неговото значение и вероят-
ностният ефект“. 

Основен обект на контент-анализа са медиите. Изследванията на медиите се 
характеризират с мултидисциплинарност. Самите медии са сложно и многоаспектно 
явление. Те имат своя институционална структура, икономически аспект (приходи, 
разходи), реклама и PR. Всяка медия има своя история, архив, уеб-сайт и т.н. 

С помощта на контент-анализа (анализа на съдържанието), системите за мони-
торинг и контент-анализ позволяват да се установят: 

 пресичащите се връзки между темите, понятията и обектите, поставени под 
мониторинг; 

 да се разкрие емоционалната окраска на документите; 
 да се осъществи анализ на динамиката на появата във времето на едни или 

други документи; 
 да се осъществи сравнителен анализ на информационната активност по 

различни теми и много друго. 

Ако мониторинговите системи като системи за филтрация могат да отделят от 
информационния поток известните обекти, то екстракторите на обекти, събития и 
факти умеят да отделят от потока информация за предварително неизвестни обекти, 
събития или факти, които само съответстват на определен предварително тип, напри-
мер, географски понятия, персони (физически лица), структури и организации, съби-
тия (пътно-транспортни произшествия, катастрофи, международни срещи). При това 
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фактите могат да се класифицират като стандартни (обикновени) и нестандартни 
(необикновени).  

Системите от типа Knowledge Discovery, технологиите Data Mining и Text 
Mining, умеят да откриват нови знания и закономерности. Такава система, например 
може самостоятелно, без участието на човек, да направи извод за факта познанство 
между хора, базирайки се на съществуващите в системата данни за завършването им 
на едно и също училище и един и същи клас в едно и също населено място. Наисти-
на, самите правила, по които една такава система прави изводите, все пак се създават 
и задават от хората. 

Специализираните системи за конкурентно разузнаване могат да включват в 
себе си едно или няколко от по-горе изброените средства, специално „настроени“ за 
тези специфични задачи. Освен това, потребностите на бизнес разузнаването предпо-
лага използването в качеството на информационни източници, освен на пълно-
текстовите документи, така също и достъпните в Интернет-мрежата бази данни (БД), 
собствени, принадлежащи на фирмата/компанията, документи, таблици и бази данни, 
както и формализираните и неформализирани документи и БД придобити от други 
източници. 

Под интегрирани средства за бизнес разузнаване се разбира интегрирана систе-
ма, включваща в себе си не само всички достъпни търсещи средства, но също така и 
интегрираните банки на установените (придобити) и логично правилно свързани по-
между си данни, информация и знания. 

Според мнението и оценките на експертите, голяма част от критичната за бизне-
са информация е невъзможно да се намери в Интернет с помощта на традиционните 
информационно-търсещи системи. Постиженията в развитието на съвременните ин-
формационно-комуникационни технологии, в частност и разработваните специализи-
рани-информационно търсещи системи, ориентирани към задачите на мрежовия ана-
лиз, откриват принципно нови възможности за провеждане на бизнес разузнаване с 
използване средствата за масова комуникация – Интернет-разузнаването. 
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Върховенството на правото е философска, политическа и правна концепция, 
която поради своята значимост в съвременното общество e придобила значението на 
политически и правен принцип. Сложността при нейното разбиране е резултат от 
концептуалното единство на етични, политически и правни елементи, които са осно-
вата на многообразие от дефиниции. [1] От гледна точка на правната теория, върхо-
венството на правото е нормативна концепция, идеал за изграждането и функциони-
рането на правната система. В този смисъл тя е стандарт за оценка на качеството на 
правото, което в аналитичен план се възприема в съвременната теория като динамич-
на система от принципи и правила, общи и индивидуални, която определя свои вът-
решни критерии за валидност.   

В съвременното общество концепцията за върховенство на правото е необходи-
мо да отговори на две основни предизвикателства. От една страна, тенденцията към 
засилване на значението на международното и транснационалното право в контекста 
на идеята за глобализация, която е тясно свързана с развитието на Интернет. От друга 
страна, е необходимо разработването на дефиниция за върховенство на правото, коя-
то да бъде практически приложима.[2] От тази гледна точка следва да се възприеме 
минимален стандарт за съдържанието на концепцията за върховенство на правото, 
който включва нейните необходими и задължителни елементи. Задължително изиск-
ване е тяхната конкретизация с оглед практическата приложимост на концепцията и 
възможността за оценка на нейния ефект върху обществото. 

Функциите на съвременната концепция за върховенството на правото са насоче-
ни не само към ограничаване на произволната власт, но и към създаването на правна 
сигурност и предвидимост, както и към защита на индивидуалните права и правата 
на човека. Функционалната обвързаност между концепцията за върховенство на 
правото и основните права може да бъде анализирана с оглед на конкретни решения 
на Европейския съд за правата на човека към Съвета на Европа и Съда на Евро-
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пейския съюз, свързани с правото на лична неприкосновеност и защитата на личните 
данни в Интернет. 

За да отговори на предизвикателствата през 21 век и да осъществи своите 
функции, минималният стандарт на съвременната концепция за върховенството на 
правото следва да бъде изграден на основата на достиженията на основните модели, 
характерни за континенталната и англосаксонската правна система, а именно право-
вата държава и върховенството на правото, които от своя страна обхващат и разши-
ряват идеята за законовата държава и върховенството на закона. [3]Приравняването 
на концепциите за върховенство на правото и върховенство на закона води до тяхно-
то неправилно разбиране. Понятието за право, като правна система е много по-широ-
ко от понятието за закон, в смисъл на нормативен акт на законодателната власт. Из-
точник на право в съвременното общество е не само законодателната власт. Все по-
често източник на правото са международни договори, правото, създавано в рамките 
на транснационални организации и частни организации. Същевременно според 
съвременната правна теория създаването на правото е дейност, която не може да се 
ограничи единствено в кръга на нормотворческата дейност на законодателния орган 
или дейността, която административните органи извършват във връзка с приемането 
на подзаконовите нормативни актове. Създаването на правото се свързва и с дейност-
та на административните органи и съдебните институции, когато те прилагат правото 
по отношение на конкретни казуси и в резултат на тяхната дейност се създава 
постоянна практика. В този смисъл стандартите в доктрината за върховенството на 
правото трябва да бъдат насочени не само по отношение на законите в правната сис-
тема, но и по отношение на всички други нейни елементи. 

Минималният стандарт на концепцията за върховенство на правото е изграден 
от формален и материален елемент. От формална страна той включва съвкупност от 
изисквания, насочени към формата на правото и институционалния механизъм, които 
се основават на принципите на формалната справедливост. Тяхното съдържание е 
проекция на основните цели на правото за насочване на поведението на лицата и ба-
лансиране на техните интереси. От материална страна минималният стандарт на кон-
цепцията за върховенство на правото изисква защитата на индивидуалните права и 
по-специално, правата на човека, които са задължителен елемент на социалната спра-
ведливост. В този смисъл ефективно функциониращата правна система е индикатор 
за върховенството на правото.  

Съвкупността от изисквания към правната система, които формират формалния 
елемент от концепцията за върховенството на правото, няма статичен характер.[4] 
Основните изисквания, които са се утвърдили като задължителен елемент от формал-
ния аспект на концепцията за върховенството на правото, са изискванията за общ ха-
рактер на правото, публичност, ограничаване на нормите с обратно действие, яснота, 
липса на противоречия, осъществимост (възможност за изпълнение), постоянен ха-
рактер, последователност и съобразяване с принципа на пропорционалността. Освен 
по отношение на формата на правото, формалният аспект на концепцията за върхо-
венство на правото обхваща също така изисквания по отношение на институционал-
ния механизъм на правото, като изискване за разделение на властите, ограничения по 
отношение на дискреционните правомощия и стандарти свързани със съдебния про-
цес. Значимостта на тези стандарти е основание за тяхното възприемане като отделни 
абстрактно формулирани принципи в цялостната концепция за върховенството на 
правото. Предпоставка за практическото им приложение е тяхната конкретизация, 
която е в пряка зависимост от достиженията на правната теория по отношение на 
изясняването на понятието за право.[5] Нереалистичното, неточното или непълното 
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разбиране за правото както система е пречка за формулирането на реалистични стан-
дарти, тяхното приложение и обективна оценка на ефективността им. В този смисъл 
разработването на аналитичното понятие за право създава основата за развитието на 
концепцията за върховенството на правото, която представлява визия и идеал за из-
граждането и функционирането на правната система. 

Концепцията за върховенството на правото е тясно свързана с идеята за формал-
ната справедливост, в основата на която е идеята за равенство [6] и която формира 
втория елемент от нейния минималния стандарт. Ограничаването на понятието за 
формална справедливост в рамките на понятието за юридическа справедливост, което 
изисква само точното прилагане на нормативните актове, е предпоставка за непра-
вилното и ограничително разбиране на концепцията за върховенството на правото. 
Формалната справедливост поставя стандарти, както по отношение на нормотворчес-
кия процес и съдържанието на правните правила, така и по отношение на прилага-
нето на правото.  

Третият елемент от минималния стандарт на концепцията за върховенство на 
правото с изисква защитата на индивидуалните права и по-специално, правата на чо-
века, които са задължителен елемент на съвременната концепцията за социална спра-
ведливост. Възприемането на правата на човека като субективни права, а не като 
правни принципи, би спомогнало за тяхната ефективна защита и в този смисъл за 
прилагането на концепцията за върховенството на правото. Стандартите в концеп-
цията за върховенството на правото са критерий за анализ и оценка на практиката на 
Съда на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни, като два казуса 
от последните години поставиха много въпроси в тази посока. 

През втората половина на 20 век бързото развитие на информационните и кому-
никационни технологии и възможността за автоматизирано обработване на данни 
създават все повече предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на ли-
цата не само от страна на държавата, но и от частни лица. В отговор на тези предиз-
викателства се разработва моделът за защита на личните данни, чиято цел  е да се 
осигури свободно движение на данни, като се гарантира висока степен на защита за 
личната неприкосновеност на лицата.[7] С въвеждането на модела за защита на лич-
ните данни се разширява обхвата на задължените лица, като задълженията за насоч-
ват не само към държавата и публичните институции, но и към  субектите на частно-
то право. Поради спецификата на материята, която се регулира, свързана с бързото и 
непрекъснато развитие на технологиите, моделът за защита на личните данни се ба-
зира на възприемането на правни принципи и понятия с широки дефиниции. Тази 
юридическа техника е предпоставка за постигането на международен консенсус по 
отношението на регулирането на личните данни. Също така тя дава възможност да 
бъдат обхванати не само съществуващите, но и новите технологични достижения, 
като се постига стабилност на правните текстове и се ограничават се възможностите 
от празноти в правното регулиране. Същевременно те са предпоставка за необходи-
мостта от тълкуване на разпоредбите на директивите на ЕС, което се прави от Съда 
на ЕС и е задължително за държавите-членки на съюза. С Директива 95/46/ЕС се съз-
дава Работната група по член 29, която дава насоки за прилагането на актовете на ЕС 
за защита на личните данни. Становищата на Работната група по член 29 нямат за-
дължителен характер по отношение на Съда на ЕС, както и националните съдилища. 
Проблемите, свързани с прилагането на модела за защита на личните данни в ЕС в 
два казуса, разгледани през 2014 година от Съда на ЕС, предоставят подходяща ос-
нова за практически анализ на функционалната зависимост между защитата на права-
та на човека и стандартите, заложени в концепцията за върховенството на правото. 
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Казус 1: Правото да бъдеш забравен в решението на Съда на ЕС по казуса 
Google Spain 

През май 2014 г. Съдът нa Европейския съюз (ЕС) се произнесе с решение по 
казуса Google Spain (C-131-12), насочено към изясняване на приложението на 
Директива 95/46/ЕС за защита на личните данни  по отношение на дейността, осъще-
ствявана от дружествата, предоставящи услуги за търсене в интернет. Въпросите, 
които се поставят в рамките на преюдициалното запитване, са свързани с отговор-
ността на лицата, предоставящи услуги за търсене в интернет по отношение на обра-
ботваните от тях лични данни, приложимото право в контекста на тяхната дейност и 
правата на субектите на личните данни и по-конкретно правото им да поискат зали-
чаване на определена информация. Решението на съда предизвика широк отзвук и 
разнопосочни реакции както в ЕС, така и извън него с оглед значение му за регулира-
не на дигиталното пространство.  Постави се въпросът дали то е предпоставка за на-
мирането на справедлив баланс между правото на лична неприкосновеност на лица-
та, свободата на изразяване, правото на достъп до информация и другите законни ин-
тереси на лицата в интернет пространството. Спорно е и дали чрез решението са 
спазени стандартите на принципа за върховенство на правото. 

По отношение материалното приложение (ratione materiae) на Директива 
95/46/ЕС към дейността на интернет търсачките, от значение е дали по смисъла на 
директивата тяхната дейност може да бъде квалифицирана като обработване на лич-
ни данни, доколкото не е свързана със създаването на ново автономно съдържа-
ние.[8] През 2003 г. в решението си по казуса Lindqvist съдът на ЕС се произнася, че 
въвеждането на лични данни в интернет страница представлява обработване по сми-
съла на Директива 95/46/ЕС.[9] Както Съдът на ЕС, така и генералният адвокат по де-
лото Goolge Spain, приемат, че дейностите, осъществявани от интернет търсачките, 
свързани с автоматизирано, постоянно и систематично търсене и организиране на 
публикувана в интернет информация, посредством програми за индексиране, както и 
предоставянето на тази информация на трети лица, също попадат в обхвата на поня-
тието за „обработване“ по смисъла на директивата. В контекста на цялостната поли-
тика на ЕС за защита на личните данни, следва да се подкрепи становището на Съда 
на ЕС, че ограничаването на обхвата на понятието за обработване само до данни, 
които не са публикувани, би лишило Директива 95/46/ЕС от смисъл. Аргументи в 
полза на това становище могат да бъдат извлечени и от принципа за върховенство на 
правото, който изисква последователност при прилагането на правото, като предпо-
ставка за неговия авторитет и ефективност.   

Повече дискусии предизвиква определянето на ролята на лицата, предоставящи 
услуги за търсене в интернет по отношение на обработваните от тях лични данни. 
Моделът за защита на личните данни, заложен в Директива 95/46/ЕС, възлага отго-
ворността за законосъобразното обработване на лични данни върху администратори-
те на лични данни (data controllers), като ги разграничава от лицата, обработващи 
личните данни (data processors). В съответствие с Директива 95/46/ЕС администрато-
рите на лични данни са физически или юридически лица, които самостоятелно или 
съвместно с други лица определят целите и средствата за обработването на личните 
данни.  

Многопластовата архитектура на интернет пространство и новите технологии 
позволяват обработването на данни да се осъществява от много лица едновременно, 
което затруднява до голяма степен разграничаването на администраторите на лични 
данни от лицата, обработващи личните данни. Прилагането на понятията за „админи-
стратор“ и „обработващ личните данни“ предизвиква широки дискусии още през 
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2006 година по повод на казуса SWIFT.[10] В няколко становища Работната група по 
член 29 от Директива 95/46/ЕС анализира приложението на понятията в технологич-
на среда, като посочва, че за да се определи ролята на лицето по отношение на кон-
кретното обработване на лични данни, е необходимо да се направи фактическа пре-
ценка дали то може да влияе върху решението за определяне на целите и средствата 
на обработването.[11] Работната група по член 29 застава на позицията за необходи-
мостта от разширително тълкуване на понятието за администратор на личните данни, 
като се намалят случаите, в които се стига да избягване от отговорност или не може 
да бъде определено лицето, отговорно за обработването на лични данни. Решението е 
предпоставка за избягване на законодателни празноти, както и цели да се предостави 
ефективна защита на лицата, чиито права са нарушени. С оглед на разширителното 
тълкуване, което се предлага, винаги ще може да бъде идентифицирано правно за-
дължено лице. От тази гледна точка принципът за върховенство на правото също е 
спазен. 

В решението си по казуса Google, Съдът на ЕС приема в съответствие с пред-
ходната практика, че лицата, предоставящи услуги за търсене в интернет, са админи-
стратори на лични данни, тъй като те определят целите, за които се обработват лич-
ните данни, както и средствата, чрез които се осъществява обработването. Съдът под-
чертава, че те следва да бъдат определени като администратори по отношение на осъ-
ществяваните от тях дейности в интернет, а именно намиране на публикувана и въве-
дена от трети лица информация в интернет, автоматичното й индексиране, временно 
съхраняване и предоставянето й на интернет потребителите в определен ред на пред-
почитание. Съдът не приема застъпената от Генералния адвокат по делото позиция, 
че лицата, предоставящи услуги за търсене в интернет, не могат да бъдат квалифици-
рани като администратори, тъй като не упражняват контрол върху събираните данни, 
с аргумента, че такова стеснително тълкуване би могло да ограничи ефективната и 
пълна защита на лицата в интернет. Същевременно в своето решение Съдът на ЕС 
подчертава, че обработването на лични данни, извършвано от лицата, предоставящи 
услуги за търсене в интернет, се различава и се добавя към дейността на лицата, кои-
то въвеждат информация на страници в интернет. В резултат на извършваното от тях 
обработване на лични данни за лицата се създава персонален профил на базата на 
събраната информация, който може да засегне значително и в допълнителна степен 
личната неприкосновеност на лицата. 

Определянето на лицата, които предоставят услуги за търсене в интернет, като 
администратори на лични данни се приема противоречиво. От една страна се подчер-
тава тяхната съществената роля за развитието на Информационното общество, като 
посредници между лицата, които създават интернет съдържание и потребителите на 
мрежата.[12] Посочва се, че в съответствие с Директива 2000/31/ЕС за електронната 
търговия лицата, предоставящи услуги за търсене в интернет, не носят отговорност 
или са ограничено отговорни по отношение на съдържание, поставено в интернет от 
трети страни.[13] В този смисъл, определянето им като администратор на лични дан-
ни и възлагането на съответните отговорности по отношение на споделянето съдър-
жание, потенциално би затруднило изпълнението на техните задължения. От друга 
страна, се посочва, че докато интернет търсачките се ползват от привилегиите на 
средства за упражняване на свободата на изразяване и достъп до информация, те не 
носят отговорност в тази посока като медии.[14] Определянето им като администра-
тори на лични данни, ще ангажира тяхната отговорност да съобразят дейността си с 
основните права на човека, заложени в международните конвенции.  
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Независимо от широкия дебат и критиките по отношение на неясната дефини-
ция за администратор на личните данни, новият  Регламент за защита на личните дан-
ни не предвижда изменение в тази част. [15] Технологично неутралният подход, 
както и широките общи дефиниции, се запазват като гаранция за приложимостта на 
законодателството в контекста на бързо развиващите се технологии. Определянето на 
лицата, предоставящи услуги за търсене в интернет, като администратори на лични 
данни е в съответствие с цялостната политика на ЕС за защита на личните данни и 
конкретните разпоредби на Директива 95/46/ЕС, както и със стандарта за последова-
телност на принципа за върховенство на правото. Необходимо е обаче да се дефини-
ра ясно отговорността на задължените лица, за да може правото ефективно да изпъл-
ни своята цел да насочва поведението на лицата. Ако няма ясни и точни рамки за от-
говорността на задължените лица ще бъде нарушен принципа на формалната спра-
ведливост, който изисква равнопоставеност между лицата, които се намират в една и 
съща основна категория. 

Ефективното прилагане на Решението на Съда на ЕС по казуса Google Spain 
изисква разработването на по-детайлни насоки за прилагане на теста за баланс между 
конкуриращите се права в дигиталното пространство и най-вече между правото на 
лична неприкосновеност и свободата на информация. Въвеждането на ясни процеду-
ри и критерии до голяма степен ще намали напрежението предвид потенциалния 
риск за цензуриране на информацията, достъпна в интернет, както и ще създаде необ-
ходимата правна сигурност при осъществяването на дейността на лицата, предоста-
вящи услуги за търсене в интернет.  

Казус 2: Балансът на интереси в защитата на личните данни след обявява-
нето на Директива 2006/24/ЕО за невалидна 

Другият казус, който дава възможност да се обсъдят стандартите на концеп-
цията за върховенство на правото, е свързан с Директивата на запазване на данни в 
ЕС. През април 2014 г. Съдът на ЕС се произнася с решение, с което обявява за нева-
лидна Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни, създадени или обработени, във 
връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги 
или на обществени съобщителни мрежи. В решението на съда и най-вече с оглед при-
лагането на теста за баланс между конкуриращите се права и интереси могат да бъдат 
открити стандартите на концепцията за върховенство на правото. Съдът прави пре-
ценка дали намесата в правото на лична неприкосновеност и правото за защита на 
личните данни е обосновано с оглед изискванията на член 52, пар. 1 от Хартата за ос-
новните права на ЕС. За да бъде обоснована, намесата трябва да съответства на три 
условия: 1) да е предвидена в закона, 2) да зачита същността на правата и 3) да отго-
варя на принципа за пропорционалност, като мерките са необходими с оглед постига-
нето на общ интерес. Съдът на ЕС изисква намесата да бъде осъществена в съответ-
ствие с акт с правно задължителна сила, който да бъде достъпен директно на общест-
веността. Той трябва да съдържа достатъчна яснота  относно дискреционната власт, 
предоставена на органите на властта: обхвата  и начина, по който държавата може да 
осъществява намеса в личната сфера на лицата. Необходимо е да са предвидени и 
адекватни мерки за защита. 

Проекция на концепцията за върховенство на правото е изискването за яснота и 
публичност на актовете, в които се предвиждат ограничения на индивидуалните 
право. Предоставянето на дискреционнни правомощия на изпълнителната властта 
трябва да бъде дефинирано с оглед на техния обхват и допустими средства. Следва да 
се посочи, че теоретичният стандарт за върховенство на правото изисква освен посо-
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чените ограничения, да бъдат посочени и целите, с оглед на които може да се осъ-
ществява дискреционната власт. Целта на изискването е, от една страна, да се създаде 
в максимална степен яснота и предвидимост по отношение на адресатите на правото, 
така че правото да може да осъществява ефективно своите функции за насочване на 
поведението на лицата. От друга страна, строгите ограничения при осъществяването 
на дискреционната власт са свързани и с необходимостта от запазване на разделение-
то на властите, което е насочено срещу упражняването на произволната власт. 

Спазването на принципа на пропорционалността е също стандарт, включен в 
концепцията за върховенство на правото. Той изисква намесата в личната сфера на 
лицата от страна на законодателната, изпълнителната или съдебната власт да не над-
хвърля необходимото за постигането на легитимните цели, към които е насочена. В 
конкретния случай, съдът на ЕС приема, че оглед на принципа на пропорционалност-
та  актовете на институциите на ЕС е необходимо да са годни за постигането на леги-
тимните цели, към които са насочени. Същевременно те не трябва да надхвърлят под-
ходящото и необходимото за постигането на тези цели. Съдът приема, че запазването 
на данни е полезен инструмент за разследване на престъпления, и следва да се 
приеме, че запазването на тези данни може да постигне целта на директивата. Обща-
та цел за борба с организираната престъпност и тероризма не може да обоснове необ-
ходимостта от мярката за запазване на данни. 

Според Съда на ЕС мерките, предвидени в Директива 2006/24/ЕО не отговарят 
на изискванията на принципа на пропорционалността, тъй като тя не предвижда точ-
ни и ясни правила, определящи обхвата на намеса в основните права, и тъй като 
липсват разпоредби, които да гарантират, че тази намеса се свежда действително до 
строго необходимото. На тази основа е нарушен и принципът за върховенство на пра-
вото, който съдържа като стандарт към правото изискването за пропорционалност на 
действията на законодателната, административната и съдебната власт. 

В България Конституционният съд се произнесе за отмяна на разпоредбите в 
Закона за електронните съобщения, с които се въвежда директивата на национално 
ниво.[16] В съответствие с чл. 151, ал. 2 от Конституцията на РБ решенията на 
Конституционния съд влизат в сила три дни след обнародването им в Държавен вест-
ник. Разпоредбите, обявени за противоконституционни, не се прилагат от деня на 
влизане в сила на решението на Конституционния съд. С тази разпоредба е спазено 
формалното изискване на концепцията за върховенство на правото да се ограничи об-
ратното действие на правните актове. Същевременно може да се постави въпросът 
дали въз основа на принципа за върховенство на правото следва да се задължи зако-
нодателният орган да уреди негативните последици за засегнатите лица в резултат от 
решението. В стандартите на формалната концепция за върховенството на правото, 
която е насочена към формата на правото и механизма на действие на правото, не се 
съдържат изисквания, свързани с уреждането на негативни последици от въведено 
законодателство. Очевидно решението за това, ще бъде въпрос, който е свързан с 
концепцията за справедливостта. От гледна точка на изискванията на формалната 
справедливост изискването е за равнопоставено третиране на лицата, които се нами-
рат  в еднаква или подобна хипотеза. В този контекст въпросът за задължението за  
законодателно регулиране на негативните последици от правни актове, които са 
обявени за противоконституционни или са отменени, остава в обхвата на въпросите, 
свързани със социалната справедливост. Социалната справедливост е въпрос на фило-
софска концепция и политическо решение, като избраната концепция или концепции са 
основа на позитивното право. От тази гледна точка, те стават елемент от принципа за 
върховенство на правото от момента на тяхното възприемане в позитивното право. 
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Abstract: Protection of classified information is one of the most important aspects of 
national security, which is an important part of the security of our country and guarantor 
for the successful realization of its national interests. The essence of control over protection 
of classified information constitutes activity analysis of the risks, dangers and threats to 
classified information. Therefore, one of Bulgaria's priorities is to ensure the impossibility 
of unauthorized leak of important for Bulgaria political, economic and scientific - technical 
information related to the defense of the country, with its internal and external security. 
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Политиката за защита на класифицираната информация е съвкупност от дейнос-
ти, благодарение на които се гарантира нейната сигурност, чрез недопускане осъ-
ществяването на нерегламентиран достъп до класифицирана информация[1]. По този 
начин не се допуска нарушаване на интересите на Република България, свързани с 
националната сигурност[2] и нанасяне на вреда в областта на националната сигур-
ност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения 
ред[3].   

Класифицирана информация[4] по смисъла на Закона за защита на класифицира-
ната информация (ЗЗКИ) е тази, представляваща държавна тайна, служебна тайна, 
както и чуждестранна класифицирана информация.   

Държавна тайна е информацията, определена в списъка по приложение № 1 
към чл. 25 от ЗЗКИ, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или 
би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, 
отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред. 

Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните 
органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна,  нерег-
ламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на дър-
жавата или би увредил друг правнозащитен интерес. 

                                                 
1 - § 1, т.6 от ДР на ЗЗКИ  
2 - § 1, т.14 от ДР на ЗЗКИ 
3 - § 1, т.15 от ДР на ЗЗКИ 
4 - чл. 25, 26 и 27 от ЗЗКИ 
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Чуждестранна класифицирана информация е класифицираната информация, 
предоставена от друга държава или международна организация по силата на между-
народен договор, по който Република България е страна. 

Меркита за защита на класифицираната информация са посочени в ЗЗКИ и Пра-
вилника за прилагане на ЗЗКИ. Конкретните действия на компетентните органи за из-
вършване на проверки на изпълнението на предвидените в организационните едини-
ци мерки за защита на класифицираната информация са посочени в Наредбата за реда 
за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класи-
фицираната информация [5] (НРИПОПКЗКИ). Именно тези дейности предстои да бъ-
дат разгледани в този доклад. 

Пряк контрол по защита на класифицираната информация и по спазването 
на законовите разпоредби в тази област. 

Задълженията по защита на класифицираната информация в Р.България са раз-
пределени между две институции – Държавната комисия по сигурността на информа-
цията (ДКСИ), която осъществява политиката на Република България за защита на 
класифицираната информация [6] и Държавна агенция Национална сигурност, която 
осъществява пряк контрол по защита на класифицираната информация и по спазване-
то на законовите разпоредби в тази област [7].  

Прилагането на мерките, включени в обхвата на извършваните проверки по 
НРИПОПКЗКИ, е предпоставка за изпълнението на способите за защита на кла-
сифицираната информация по ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му във 
връзка с функционирането на Националната система за защитата на класифицира-
ната информация.  

Редът за извършване на проверките по прекия контрол се определя с Наред-
бата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защи-
та на класифицираната информация. 

Проверките представляват съвкупност от действия, мерки и препоръки, пред-
назначени да осигурят ефективното функциониране и усъвършенстване на системите 
за защита на класифицираната информация в организационните единици [8]. 

Права на служителите, определени от председателя на ДА „НС” при осъ-
ществяването на пряк контрол: 

Съгласно разпоредбата на чл. 12 от ЗЗКИ председателя на ДАНС с писмена запо-
вед определя служители, които имат право: 

 на достъп до обектите и помещенията в организационната единица – обект 
на контрол, включително за извършване на оглед на тези обекти и помещения; 

 на достъп до документите, свързани с организацията по защита на класифи-
цираната информация в организационната единица – обект на контрол; 

 на достъп до автоматизираните информационни системи или мрежи за съз-
даване, съхраняване, обработка и пренос на класифицирана информация с цел устано-
вяване надеждността на защитата; 

 при необходимост да изискват писмени и устни обяснения от ръководите-
лите и служителите от организационната единица – обект на контрол; 

                                                 
5 - Приета с ПМС № 44 от 21.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 28.02.2003 
г., изм. и доп., бр. 44 от 9.05.2008 г.  
6 - чл. 4, ал.1 от ЗЗКИ   
7 - чл. 11, ал.2, т. 3 от ЗЗКИ  
8 - § 1, т.3 от ДР на ЗЗКИ  
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 да получават информация от други организационни единици и да изискват 
обяснения при необходимост от техните ръководители и служители за дейности по 
създаването, обработването, съхраняването и предоставянето на класифицираната ин-
формация във връзка с извършвана проверка в организационната единица – обект на 
контрол; 

 да привличат експерти, когато са необходими специални знания за изясня-
ване на обстоятелства във връзка с извършвана проверка, като на привлечените екс-
перти може да се заплаща възнаграждение до една минимална работна заплата при ус-
ловия и по ред, определени от ръководителя на съответната служа; 

 да дават конкретни предписания във връзка със защитата на класифицира-
ната информация. 

Проверките представляват съвкупност от действия, мерки и препоръки, предназ-
начени да осигурят ефективното функциониране и усъвършенстване на системата за 
защита на класифицираната информация в организационните единици, като събраната 
по време на проверките информация може да бъде използвана и предоставяна само за 
целите на защитата на класифицираната информация. 

 
Предмет и обхват на дейностите по осъществяването на пряк контрол по 

защита на класифицираната информация. 
Основните усилия на ДАНС в областта на персоналната, документалната, физи-

ческата, индустриалната сигурност и сигурност на автоматизираните информационни 
системи или мрежи следва да бъдат насочени към подобряване на ефективността на 
системата от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация 
при своевременно изпълнение на задълженията, за недопускане на предпоставки за 
осъществяване на нерегламентиран достъп до класифицирана информация или осъ-
ществяване на  нерегламентиран достъп;   

Предмет на проверките по смисъла на наредбата е цялостната дейност по 
планирането, изграждането и ефективното функциониране на системите за защита на 
класифицираната информация в организационните единици – обект на контрол. На 
проверки по реда на наредбата подлежат: 

 организационни единици, техни поделения, подразделения, структурни зве-
на и обособени части; 

 лицата от организационната единица – обект на контрол, отговорни за пла-
нирането, организирането, ръководството и контрола на дейностите по защита на 
класифицираната информация; 

 лицата от организационната единица – обект на контрол, отговорни за спаз-
ването на мерките за защита на класифицираната информация; 

 средствата, способите и средата, използвани за създаване, обработване, 
съхраняване, предаване и защита на класифицирана информация. 

Дейността на контролиращите органи по време на проверката в организацион-
ната единица – обект на контрол, е с основна цел установяване актуалното състояние 
на системата за защита на класифицираната информация. 

За изпълнение на задълженията по защита на класифицираната информация в 
ДАНС се изготвя годишен план за проверките, като екземпляр от него се изпраща в 
ДКСИ.     

Извършваните от ДАНС проверки в отделните организационни единици могат 
да се класифицират в две основни групи – според обхвата и според планирането. 
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Според обхвата си проверките в организационната единица – обект на контрол 
биват: 

- обща проверка – проверяват се всички видове защита на класифицираната 
информация – персонална, документална, физическа, индустриална сигурност и си-
гурност на автоматизираните информационни системи или мрежи;  

- тематична проверка – проверяват се отделни видове защита на класифици-
раната информация. 

Преминаването от тематична към обща проверка се извършва по преценка на 
контролиращите органи, като същите се провеждат в рамките на работното време на 
проверяваната организационна единица. 

 

Според планирането, проверките в организационната единица – обект на 
контрол биват: 

- планови с предварително уведомяване на организационната единица – обект 
на контрол. За целта организационната единица се уведомява писмено от ДАНС за 
периода на предстоящата проверка; 

- планови без предварително уведомяване на организационната единица – 
обект на контрол; 

- инцидентни (непланови) – провеждат се при необходимост по решение на 
контролиращите органи или при уведомяване от организационната единица за опас-
ност от възникване или в случай на възникнал нерегламентиран достъп до класифи-
цирана информация, както и при получаване на сигнал от друг достоверен източник 
за такава опасност или за нерегламентиран достъп. 

 

Събраната в хода на проверката информация може да се използва за: 
- анализ и оценка на актуалното състояние на системата за защита на класи-

фицираната информация; 
- анализ и оценка на заплахите към системата за защита на класифицираната 

информация; 
- идентифициране, отстраняване и предотвратяване на рисковите фактори, 

които биха довели до осъществяване на нерегламентиран достъп до класифицирана 
информация; 

- изготвяне на предписания до организационната единица – обект на контрол, 
за предприемането на необходимите организационно-технически мерки за подобря-
ване на функционалността и сигурността на системата за защита на класифицираната 
информация; 

- реализиране на административно наказателна или наказателна отговорност.  
  

Ред за извършване на проверките: 
Преди извършването на планова проверка, председателя на ДАНС, или опреде-

лено от него длъжностно лице издава писмена заповед, с която определя: 
 организационната единица – обект на контрол; 
 обхвата и продължителността на проверката; 
 председателя и членовете на комисията по проверката, ако има сформирана 

такава комисия, и експертите при необходимост; 
 реда за докладване за резултатите от проверката; 
 материално-техническото и финансовото осигуряване на проверката. 

След издаването на заповедта, преди извършването на планова проверка, ръко-
водителят на проверката изготвя индивидуален план. Той трябва да бъде утвърден от 
Председателя на ДАНС или от определено от него длъжностно лице. 
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Необходимо е планът да посочва информация, относно: 
- организационната единица – обект на контрол; 
- обхвата на проверката; 
- видовете защита на класифицираната информация, подлежащи на проверка, 

в случаите на тематична проверка; 
- проблемите, изискващи специално внимание; 
- способите и средствата за извършване на проверката; 
- направления на дейностите на експертите; 
- реда за докладване на резултатите от проверката; 
- организацията на проверката и нейното материално-техническо и финансово 

осигуряване. 

Преди извършването на планова проверка с предварително уведомяване на 
организационната единица – обект на контрол задължително се изпраща уведоми-
телно писмо до ръководителя й. За осъществяване на същинската дейност по прове-
ряването е необходимо да бъде осигурен пълен достъп до всички обекти, помещения, 
документи и материали, свързани с организацията по защита на класифицираната ин-
формация, до автоматизираните информационни системи и мрежи за създаване, 
съхраняване, обработка и пренос на класифицирана информация и да бъде осигурено 
присъствието на всички посочени от контролиращите органи лица от организацион-
ната единица. 

В случай, че ръководителя и/или служителите на организационната единица от-
кажат да дадат изисканите им писмени и/или устни обяснения по чл.12, т. 4 от ЗЗКИ, 
контролиращите органи имат право да съставят протокол. 

В случай, че контролиращите органи започнат инцидентна (непланова) про-
верка, те незабавно следва да уведомят за това писмено председателя на ДАНС, като 
посочат основанието за проверката и предложат допълнителни мерки за защита на 
класифицираната информация – обект на нерегламентиран достъп. Когато Председа-
теля на ДАНС получи уведомлението, той следва да се произнесе по предприетите 
действия и да даде допълнителни указания, в случай че е необходимо. 

След приключване на всяка извършена проверка следва да се изготвя доклад, 
в който се вписват в хронологичен ред всички действия, предприети от контролира-
щите органи, описват се събраните в хода на проверката документи и материали, по-
сочват се резултатите от проверката, включително номерата на съставените конста-
тивни протоколи или административни актове. Докладът за проверката и събраните в 
хода на проверката материали и експертни мнения са изключително необходими. Въз 
основа на така формирания сбор от документи, контролиращите органи трябва да из-
готвят и изпращат до организационната единица – обект на контрол, уведомително 
писмо за резултатите от проверката. 

В случай на констатирани нарушения от организационната единица – 
обект на контрол , контролиращите органи са длъжни да: 

- изготвят и изпращат до организационната единица – обект на контрол, предпи-
сания във връзка със сигурността. В същите се описват установените нарушения и се 
посочват конкретени срокове за отстраняването им;  

- предприемат мерки за търсене на административнонаказателна отговорност на 
длужностни лица, допуснали нарушение по Глава VIII от ЗЗКИ. За целта Председате-
лят на ДАНС със заповед определя служителите, имащи правомощия да съставят ак-
тове за установяване на нарушенията съгласно чл. 134, ал. 1 от ЗЗКИ.   
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- при наличие на данни сочещи за извършено престъпление, материалите се 
предоставят на съответната прокуратура;  

- изготвят и изпращат доклад до ДКСИ; 
- изготвят и изпращат до ДКСИ и до службите за сигурност информация за от-

критите проблеми, които налагат изменения в общата политика за сигурност на кла-
сифицираната информация. 

При констатиране на нерегламентиран достъп до класифицирана информация в 
доклада се описва конкретно какви действия са извършени, кои нормативни разпо-
редби са нарушени, както и дали тези действия са довели до нанасяне на вреди за 
Националната сигурност.   

Изпълнението на всички тези дейности ДАНС осъществява въз основа на някои 
основни принципи, като принцип на законосъобразността, обективността, зачитане 
правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство, както и публичност при 
спазване правилата за защита на класифицираната информация и на личните данни.  

Ето защо, в областта на защита на персоналната, документалната, физическата, 
индустриалната сигурност и сигурност на автоматизираните информационни системи 
или мрежи основните усилия на ДАНС са насочени към изпълнение на предвидените 
изисквания в ЗЗКИ и подзаконовите нормативни актове, Политиката по сигурността 
на НАТО (С-М/2002/49) и регламентите на Съвета на ЕС относно сигурността. 

За подобряване на дейността за защита на класифицираната информация е пре-
поръчително служители на ДАНС да оказват практическа помощ на служителите от 
организационните единици при изготвянето на основни документи по защита на кла-
сифицираната информация – планове за физическа защита на националната и чужде-
странната класифицирана информация, анализите на риска и оценката на средствата 
и системите за физическа и персоналсака сигурност на класифицирана информация. 

Тази съвместна дейност ще подпомогне извършването на обективен анализ, в 
който ясно и точно да бъдат установявани проблемите в защитата на класифицирана-
та информация, които налагат изменения в общата политика за сигурност на класи-
фицираната информация.  
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За правната реалност се приема, че като особен вид обективна реалност, е необ-
ходимата предпоставка и по-конкретно единствената възможна материална среда за 
реализиране на правните явления. Несъмнено правото е най-значимият обществен ре-
гулатор и като такъв, в своята динамика, неизменно следва интензитета на обществе-
ните явления и отношения. Неизбежно, в развиващата се информационна революция, 
едни от най-значимите елементи на правните явления – юридическите факти, придо-
биват ново виртуално битие, което намира пълно проявление и цялостно развитие в 
другата форма на съществуване на правната реалност, а именно във виртуалната ре-
алност. Въпреки безспорните рискове и недостатъци, които съществуват, виртуална-
та реалност, като нов вид правна реалност, дава възможност на информационното 
общество да развива своите качества и специфики. Несъмнено, единственото въз-
можно бъдеще на обществото е свързано с тази нова реалност, поради което правото, 
следва да отрази настъпващите промени и да въведе нормативен облик и на виртуал-
ното битие на всички онези факти, които са правно релеваннти. Защото днешната 
цивилизация глобализира правото, а съвременното световно общество е общество на 
информацията. Електронното пространство позволява на съществените елементи от 
демокрацията да придобият и ново, виртуално битие, което обаче не изключва и 
реалното им, физическо реализиране. Така, в ерата на информационното общество, в 
която живеем, интернет пространстото е способно да придава нови качества на вече 
съшествуващи явления и да им осигурява нова среда, в която да се развиват, която 
среда наричаме виртуално пространство.  

Като част от електронното правосъдие, електронните регистри навлизат във все 
повече сфери на живота. Основните предимства на електронните регистри, в сравне-
ние с традиционните такива, са по-лесният и бърз достъп до информация (която в по-
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вечето случаи е публична и е достъпна само след няколко кликвания в съотвения 
интернет сайт, в който се съдържа база данни с информация, от която съответният 
гражданин се нуждае). На следващо място, електронните регистри дават възможност 
за достъп до данните непрекъснато, т.е. без значение дали е почивен или работен ден 
или по кое време на денощието се извършва справката. Освен това, много по-лесно 
информацията би могла да се съхрани или възпроизведе, когато първоначалният й из-
точник е електронен регистър. Предмет на настоящия анализ е процедурата по реги-
страция и вписване на спортни клубове в електронния регистър на спортните клубове 
към Министерство на младежта и спорта, както и съдържанието и значението за 
гражданите на самия регистър. 

Най-общо можем да приемем, че спортен клуб е доброволно сдружение на 
граждани, юридическо лице с нестопанска цел, което развива и популяризира физи-
ческото възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и спортно-състезателна 
дейност по един или по няколко вида спорт. Предвидена е възможност, спортните 
клубове да се организират в спортни федерации и сдружения, съобразно определени 
критерии – конкретен вид спорт, регионален принцип или за постигане на една обща 
цел. Съгласно Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и 
спорта в Република България за периода 2012-2022, се приема, че Законът за физи-
ческото възпитание и спорт (ЗФВС) разделя спортните организации на регистрирани 
като юридически лица с нестопанска цел и професионални. Това позволява организа-
ции (клубове), регистрирани в обществена полза, да извършват (предимно) стопанска 
дейност чрез предлагане на спортни услуги без облагане с данъци и в същото време 
да ползват държавна, общинска, финансова и административна подкрепа. След 
направен анализ в стратегията е обобщено, че в Националния регистър на лицензира-
ните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове има вписани 4303 
спортни клуба, като 3567 от тях са членове на спортни организации и 736 – членове 
на Българския футболен съюз (БФС). Като обезспокоителен е фактът, че не е изяснен 
статутът на различните видове спортни клубове, както и възможностите им за 
членство в национални спортни организации. Така 776 клуба имат членство в две и 
повече федерации, като 46 от тях са в 3 спортни организации, 7 – в 2 спортни органи-
зации, 2 – в 5 спортни организации. Или несъмнено единният регистър на спортните 
клубове е необходим не само за предоставяне на информация за заинтересованите 
граждани, но и като източник на данни за анализ, които да спомогнат за изясняване 
на цялостното състояние на спорта и активността на спортните клубове. 

За да съществува в правната реалност и представлява обект на изследване от 
правната наука, спортният клуб следва да е регистриран като юридическо лице с не-
стопанска цел, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при това, 
основно като сдружение. Сдружението се учредява от три или повече лица, които се 
обединяват за осъществяване на дейност с нестопанска цел, а в случаите, в които се 
създава за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 
дееспособни физически лица или 3 юридически лица. Независимо от броя им, учре-
дителите приемат устав, който трябва да съдържа следната информация, която е им-
перативно и нормативно определена, а именно – наименованието; седалището; цели-
те и средствата за тяхното постигане; определянето вида на дейност (т.е. в обществе-
на или в частна полза); предмета на дейност; органите на управление; клоновете; пра-
вомощията на органите на сдружението; правилата относно начина на представлява-
не на сдружението; правилата относно възникването и прекратяването на членството, 
както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на член-
ството; срока, за който е учредено сдружението; реда за определяне на размера и на-
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чина на внасяне на имуществените вноски; начина на разпределение на останалото 
имущество след удовлетворяването на кредиторите. Независимо дали ще бъде създа-
дено за извършване на дейност в частна или общества полза, приема се, че върховен 
орган на сдружението е общото събрание, което се състои от всички членове, а упра-
вителен орган на сдружението е управителният съвет. Управителният съвет се състои 
най-малко от три лица – членове на сдружението, които се избират за срок до пет го-
дини.  

Най-общо можем да отбележим, че за да съществува в правната реалност, съот-
ветното юридическо лице с нестопанска цел следва да бъде регистрирано по законо-
установения ред. Процедурата е нормативно определена – след извършване на учре-
дително събрание, процедурата започва с подаване на заявление до съответния ком-
петентен окръжен съд по седалището на юридическото лице, за което се иска реги-
страция. Задължително се представят уставът, протокол от проведеното учредително 
събрание, нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представ-
ляват сдружението (спесимени), свидетелства за съдимост на членовете на управи-
телния съвет, документ за уникалност на наименованието, документ за платена дър-
жавна такса. Важно е да се отбележи, че от датата на получаване на съдебното реше-
ние за вписване в съдебния регистър започва да тече двумесечния срок за вписване 
на сдружението в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерст-
вото на правосъдието”. За извършване на посочената регистрация се представят пре-
пис /от съдебното решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, 
както и няколко декларации. 

След спазване на описаната процедура и регистриране на съответния спортен 
клуб като юридическо лице с нестопанска цел, е необходимо представянето на опре-
делени документи, за вписване и в регистъра на спортните клубове към Министерст-
во на младежта и спорта. На първо место се представя предложение за регистрация в 
Националния регистър на спортните организации в Република България към Мини-
стерството на младежта и спорта, което представлява предварително одобрен обра-
зец, в който се посочва основа информация за спортния клуб и представляващите го, 
чието вписване се иска. Посочват се още данни за първоначалната съдебна регистра-
ция и за регистрацията в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел 
за осъществяване на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието. 
На следващо мято се представят Решение на Общото събрание или на Управителния 
съвет за приемането на спортния клуб за член на спортната организация (копие от 
протокол или препис извлечение – заверени с подпис и печат от спортната организа-
ция), копие от съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние на 
спортния клуб, удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство 
на правосъдието – за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършва-
не на обществено полезна дейност, ако има такова. Въпреки, че регистърът е елек-
тронен, то към настоящия момент не е предвидена възможност посочените докумен-
ти да се подават по електронен път. Считаме посочения недостатък за нуждаещ се от 
промяна и въвеждане на възможност, заинтересованите лица да депозират изиску-
емите документи електронно. За да се гарантира авторството или самоличността на 
депозиращия ги, е възможно законодателят да предвиди изискване лицето, което ги 
подава да притежава квалифициран електронен подпис. В случай, че подобно изиск-
ване бъде въведено, следва да се замислим дали електронното подаване на докумен-
тите не поставя електронната процедура в по-неблагоприятно положение спрямо тра-
диционната, доколкото не всеки гражданин притежава квалифициран електронен 
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подпис, но такъв не е необходим при подаване на документите на гише, на което 
често не се извършва проверка на самоличността на лицето, което представя книжа-
та. Въпреки това, подобна възможност, е необходима и би била изключително полез-
на за гражданите. Процедурата не би отменила или заменила традиционната такава, а 
само би създала допълнителна възможност за гражданите, която да им спести време.  

Електронният регистър на спортните клубове дава няколко възможности за тър-
сене на необходима информация, съобразно различни критерии. Въведена е възмож-
ност търсенето да се извърши по име на съответния клуб, седалище, област, булстат, 
както и по това, дали е част от дадена спортна федерация. Предвидено е поле, 
поставяйки отметка в него, електронната система извършва търсене и сред спортните 
клубове, които вече са заличени. След като системата извърши търсене, въз основа на 
посочен зададен критерий, пред потребителя се визуализира списък в табличен вид, 
съдържащ информация за всеки един спортен клуб, отговарящ на зададената характе-
ристика. За всеки един се посочва информация, относно регистрационния номер и да-
та на регистрация в националния регистър, пълно наименование, седалище, спорт, за 
който е извършено вписването, дали клубът ще извършва дейност в частна или 
обществена полза, информация за регистрацията в Министерство на провосъдието, 
булстат, фирменото дело, както и дали клубът е част от спортна федерация. Подроб-
на информация се визуалира, когато се кликне на специално предвиден за това бутон. 
Така се достига до данни за представляващия спортния клуб, телефон за връзка, 
както и до друга допълнителна информация.  

В заключение, можем да направим единствения възможен и обоснован извод, че 
в правния свят на все повече юридически факти се придава електронна форма, като 
несъмнено най-голям е броят на електронните регистри. А електронни регистри се 
въвеждат във все повече сфери на живота, чиято основна цел е да улесни гражданите 
и да направи достъпа им до информация по-бърз, лесен и ефективен. Така е и за 
електронния регистър на спортните клубове, чрез който всеки заинтересован може да 
получи подробни данни за конкретен спортен клуб, а в допълнение – създава предпо-
ставки за стабилност в гражданския оборот и отношенията между гражданите, 
спортните организации и държавната администрация. 
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Abstract: In 2010 the European Commission published the Europe 2020 strategy. The 
priority in this document is given to the development of an innovative economy based on 
information technology including the data driven economy. That same year Britain 
published the first government data sets on official web portal. Three years later Directive 
2013/37/EC of the European Council and the European Parliament has introduced a 
requirement for the EU members states to unify the rules for provision of information 
produced by the public sector. In early 2015 the Bulgarian specialized open data portal 
began operational. By the end of 2015 the law implementing Directive 2013/37/EC has 
passed through the National Assembly. However the policy for opening government data is 
unfocused. The purpose of this article is to present the initiative to open data and the 
possibilities for their use in Bulgaria with particular emphasis on the danger of shifting the 
focus of the initiative to secondary objectives without significant effect on society. 
 

Keywords: open data, open government, public sector reform, state administration 
 

 

Инициативата за отваряне на данни в администрацията – между 
прозрачността и икономическия растеж 
 

1. Въведение 
През 2010 г. Европейската Комисия публикува Стратегията Европа 2020. При-

оритетно място в документа е отделено на развитието на иновативна икономика, ос-
нована на информационните технологии, в т.ч икономика, основана на данни. Съща-
та година Великобритания публикува първите набори от данни на официален интер-
нет портал. Три години след това, с Директива 2013/37/ЕС на Европейския Съвет и 
Европейския Парламент, е въведено нормативното изискване държавите-членки  на 
ЕС да унифицират правилата си за предоставяне на информация, произведена от об-
ществения сектор.  

Макар и със закъснение отворените данни вече са част и от административната 
реформа в България. В началото на 2015 г. започна да функционира специализиран 
портал за отворени данни, на който се публикуваха първите набори с отворени данни 
[1]. На портала могат да се открият бази данни на около 40 организации от обществе-
ния сектор.  

                                                 
1 https://opendata.government.bg/  
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Целта на настоящата статия е да се представи инициативата за отворени данни и 
възможностите за използването им в България като особено акцентира върху опас-
ността от изместване фокуса на инициативата към второстепенни цели без значим 
ефект за обществото.  

В различни правителствени документи, с които отворените данни се промоти-
рат у нас политическият ангажимент към внедряване на инициативата я припознава 
като средство за прилагане на принципите на открито управление и отчетност в 
администрацията. В същото време фокусът на развитие на отворените данни, задаван 
от Европейската Комисия (ЕК) постепенно започва да се отмества от аргументите за 
прозрачност към нуждата от растеж в икономиката на Европейския съюз. В свое из-
следване ЕК смята, че до 2020 г. в резултат от развитие на инициативата могат да бъ-
дат разкрити до 2 хил. работни места в България [2]. Страната ни вече институциона-
лизира инициативата за отворени данни с приемането на Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за достъп до обществена информация. ЗИД на ЗДОИ предвижда вся-
ка институция да определя данни за публикуване, а МС да приема списък с набори от 
данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет. Към момента обаче 
липсват единни правила за приоритизиране на данните. Не е ясно на какъв принцип 
са събирани вече публикуваните данни и какъв е принципа, по който ще се избират 
приоритетните набори от данни. Ако подобен проблем не бъде адресиран е възможно 
е страната ни да насочи инициативата за отворени данни към тясно специализираната 
област на административната реформа и да пренебрегне европейската посока на ико-
номически растеж, чрез прозрачност. За да бъде внимателно оценена и анализирана, 
политиката за отворени данни следва да бъде изведена в отделен политически доку-
мент. Чрез него могат да бъдат внедрени икономическите ползи от инициативата и 
ползите от спазването на принципите за прозрачност и добро управление без да се 
подценява едното за сметка на другото. Погледната от друга страна, инициативата 
може да бъде много по-гъвката ако се прилага на местно ниво. Всяка община може да 
вземе решение за отваряне на данни само със заповед на кмета или решение на 
Общинския съвет.   

 
2. Какво са отворените данни?  
Дефинирането на понятието „отворени данни“ е предмет на засилено изследва-

не в последните 10 години. За отворени данни активно започва да се говори през 
2005 г., когато неправителствената организация „Open knowledge Foundation“ създава 
дефиницията за „отвореност“ на данните. Според нея, за да бъдат отворени, данните 
следва да бъдат достъпни, предлагани безплатно или на цена, отговаряща на произ-
водството им и свободни за употреба и преработване.  

Основният период за формиране на политиките и концепциите за отворените 
данни е от 2005 г.  до 2013 г. По това време се утвърждават общоприетите принципи 
и дефиниции, предимно в държави като САЩ и Великобритания. 

 В Европейския съюз (ЕС) понятието „отворени данни“ се свърза с правото на 
достъп до обществена информация, произвеждана от институциите на обществе-
ния сектор. Според Европейската комисия отворените данни са: „идея, че определе-
ни данни, генерирани от институции на обществения сектор, трябва да се предоста-
вят в свободен за повторна употреба, машинно-четим формат“.  

Най-често отворените данни се свързват с възможността за развитие на инова-
тивни продукти и услуги. Към понятието се реферира като средство за подобряване 

                                                 
2 Creating Value through Open Data“, 2015, European Commission  
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на връзката държава-общество, заради възможностите да бъдат проверени данните, 
изработвани от държавата, в изпълнение на различни политики.  

За да имат възможно най-голяма добавена стойност за гражданите и бизнеса, от-
ворените данни следва да отговарят на няколко предварителни условия: 

‐ Достъп до данните – предоставят се  безплатно или на цена, отговаряща на 
производствените разходи; с възможност да се ползват от всички, без административ‐
ни ограничения; 

‐ Качество на данните – данните трябва да са актуални, структурирани и добре 
описани; 

‐ Възможност за обработка на данните – данните да са лесни за обработка с 
компютър, предоставени в машинно – четим  формат. 

В Стратегията за развитие на държавната администрация (СРДА) от 2013 г. се 
използва следната дефиниция: „информацията, притежавана от институциите и 
обществения сектор, която може да се използва повторно и разпространява без-
платно или като в цената й се калкулират само разходите за нейното предоста-
вяне“. 

  

3. Как и за какво се използват отворените данни? Каква е добавената 
полза от тях? 

Според международната консултантска компания McKinsey Global Institute (Big 
data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, Юни 2011 г.) отворе-
ните данни са ресурс от областта на информационните технологии, който може да 
донесе ползи до 250 млрд. долара [3] в близко бъдеще. През 2015 г. Европейската ко-
мисия направи оценка на преките ефекти от въвеждане на политика за отворените 
данни за над 50 млрд. евро с възможност за  създаване на 25 000 работни места в 
Европа[4] до 2020 г. Стойността на отворените данни в сектор „Публична администра-
ция“ се оценява на над 22 милиона евро, а възможностите за оптимизиране на проце-
си и в последствие на разходи на, над 1,7 млрд. евро за периода 2016-2020 г.  

Най-често срещаните примери за отворени данни са националните статистики. 
Те се публикуват в отворен формат и позволяват да бъдат използвани за визуализа-
ции. Данни с висока добавена стойност са такива за транспортна инфраструктура 
(гари, спирки), финанси, наука и други [5]. През 2013 г. след срещата на Г-8 за под-
писване на Хартата за отворени данни е създаден списък с примерни бази данни с ви-
сока добавена стойност. Той препоръчва за публикуване данни от научни изследва-
ния, данни свързани с туризъм, данни от бизнес регистри, данни за битова престъп-
ност. Списъкът съдържа общо 12 препоръчителни набора от данни.  

Въз основа на употреба на отворени данни се появяват продукти услуги, които 
директно влияят на всекидневния живот. Такива са приложенията с разписания на 
влакове и автобуси в реално време. Други, като интернет страницата 
http://wheredoesmymoneygo.org/6, следят изпълнението на бюджета на Великобрита-
ния и допринасят за развитието на отворено и прозрачно публично управление.  

За да могат да имат ефект данните следва да бъдат лесни за откриване и подхо-
дящи за употреба. За целта националните правителства създават единни точки за 
публикуване на данни. През 2010 г. във Великобритания е пусната първата версия на 

                                                 
3 Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, Юни 2011 г.  
4 Creating Value through Open Data“, 2015, European Commission  
5 http://okfn.org/opendata/  
6 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202201223/http://www.number10.gov.uk/Page22218 
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интернет портала за отворени данни https://data.gov.uk/[7],. Порталът предоставя 2500 
масива от данни в машинно – четим формат, подходящи за преработване в търговски 
и нетърговски продукти и услуги. Към ноември 2015 г. порталът е посетен над 6 млн. 
пъти[8]. През ноември 2015 г. Европейската комисия създаде пан-европейски портал 
за свободно достъпни данни на ЕС[9]. През 2015 г. на портала са публикувани над 
7000 набори от данни от всички държавни-членки на ЕС. Ползите от отворени данни 
могат да бъдат разделени най-общо в две големи направление: 

‐ Обществени ползи; 
‐ Икономически ползи. 
От обществена гледна точка отворените данни могат да допринесат значително 

за подобряване на връзката между гражданите и държавата. Публикуването на ин-
формация в машинно-четим формат, която по възможност не е обработвана преди то-
ва, позволява на анализаторите (в т.ч. медии, неправителствени организации и граж-
дани) сами да проверяват и анализират изпълнението на правителствени политики и 
приоритети. По този начин отворените данни имат силата да превърнат гражданския 
сектор в добре информиран обществен коректив. Така например, изследователят 
Боян Юруков нееднократно доказва, че по теми от голямо обществено значение като 
раждаемост и смъртност, често се представя непълна или неточна информация. В 
интернет публикацията си „Смъртността в България: едно число не значи нищо без 
контекст“[10] от ноември 2015 г., той доказва, че през 2014 г. смъртността в България, 
разделена по различни възрастови групи, вместо да се увеличава, всъщност намалява 
с до 1/4. Понякога, използвани по неподходящ начин данните могат да създадат 
системно объркване. Така например, във Великобритания, учени изчисляват, че бол-
ните от стомашен вирус са около 3 млн. души, което причинява масова истерия сред 
населението. Всъщност се оказва, че заболелите от грипа са около няколко стотин 
хиляди души, но грешката идва от използване на неточен източник и „усет“ на 
учените[11]. Грешката се поправя, след като базата данни е отворена за анализ. Отва-
рянето на данните създава възможност за добавяне на външна експертиза на сравни-
телно ниска цена. Чрез използването на подходящи методи за анализ данните имат 
силата да бъдат мощно средство за корекция на провежданите политики.  

Отворените данни съдействат и за скъсяването на дистанцията между управля-
ващия елит и обществеността, която бързо се увеличава при въвеждане на нетрадици-
онни политически мерки. Пример за това са протестите срещу няколко поредни пра-
вителства в България от 2013-2014 г. при редица публично необосновани решения ка-
то вдигане и сваляне на цени на горива, електроенергия и други. Сред българското 
общество се появи усещането, че липсва представяне на информация и ако има така-
ва, тя рядко е фокусирана. За да пребори подобен проблем в Испания Министер-
ството на икономиката разработва електронно приложение, в което публикува ак-
туални цени на горивата. Гражданите имат свободен достъп до него и могат сами да 
преценят къде е най-изгодно за тях да заредят гориво, спрямо цените за деня[12]. По 
този начин министерството позволява на обществото само да регулира пазара, като 
прави информиран избор, който не е продиктуван от държавна регулация. Друг при-

                                                 
7 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202201223/http://www.number10.gov.uk/Page22218 
 
 

8 https://data.gov.uk/data/site-usage#totals  
9 https://open-data.europa.eu/bg/data  
10 http://yurukov.net/blog/2016/smartnost/  
11 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7605118.stm  
12 http://issuu.com/eipa-epsa/docs/weathering_the_storm_creative_epsa_/75  
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мер за успешно внедряване на отворените данни в прозрачното управление е интер-
нет страницата http://www.votewatch.eu/. Страницата, предоставя информация за взе-
тите решения в Европейския парламент, разделени по гласове на партии, дори на от-
делни членове. Чрез VOTEWATCH европейските гражданите лесно могат да се ин-
формират за гласуванията в пленарната зала,  в реално време без да се налага да сле-
дят специализирани издания за европейска политика. По този начин отворените дан-
ни предоставят канал за лично формиране на мнение, ако естествено, не бъдат редак-
тирани преди това, а публикувани в „суров“, подходящ за употреба формат. 

Отворените данни могат  да донесат и значителни икономически ползи и следва 
да бъдат адресирани в публичните политики. Още през 2013 г. лидерите на държави-
те от Г-8 заключават, че това е един подценяван и неизползван към момента ресурс, 
който има огромен потенциал. Най-често отворените данни се ползват за подобря-
ване на публични услуги. Според проучване на ЕК от 2015 г. на базата на отворени 
данни от пътища, могат да бъдат спестени над 600 млн. часа, изгубени в 
задръствания, а чрез анализ на данни от пътни инциденти, смъртните случаи могат да 
намалеят с до 5 %. Отворените данни се използват в сектори като пожарна безопас-
ност и престъпност[13]. Подобряването на предоставяните публични услуги неминуе-
мо ще подобри средата за правене на бизнес и е съответно предпоставка за икономи-
чески растеж. Така например, ползвайки  отворени данни, може да бъде открито най-
удачното място да се прави бизнес в различни градове[14]. Отворените географски 
данни пък създават индустрия в правенето на навигационни системи за милиарди в 
световен мащаб. Американската компания Garmin, която се занимава със системи за 
навигация, натрупа 7 млн. долара печалба за 2014 г. от географски, транспортни и 
други данни, предоставени за безплатно ползване.  

Публикуваните на Портала за отворени данни[15], отворени данни в областта на 
жилищната политика; здравната реформа и политиката за интернет и отворени данни 
могат да послужат за добри практики в областта на визуализациите. Не липсват и 
приемeри за използване на отворени данни в частния сектор. Иновативни компании 
от сферата на информационните технологии участват в разработването на продукти, 
основани на отворените данни и повишават своя потенциал за износ на услуги. 
През 2015 г. българската компанията Ontotext участва в проект за подобряване на 
годишните доклади на правителствена агенция[16] по отношение на държавните жи-
лища в Норвегия.  

Развитието на иновационни продукти и разрастването на сектора неминуемо 
води след себе си създаване на нови работни места. До края на 2020 г. Европейската 
Комисия предвижда създаване на 25 хил. работни места, пряко свързани с отворените 
данни. Изследването отчита потенциала на България и предвижда в страната да бъдат 
създадени около 2000 нови работни места[17]. Новите работни места предполагат на-
маляване на безработицата и увеличаване на средните доходи. Трябва, обаче да се 
има предвид, че сектора на отворените данни е високотехноличен и новите работни 
места са свързани с предизвикателството на възпитаване на нови умения. Бързото 
развитие на сектора следва да се адресира от експертите в областта на образованието. 
Обект на това образование са и държавните служители, които работя с отворени данни.   
                                                 
13 Creating Value through Open Data“, 2015, European Commission, 2015 
14 http://www.economist.com/news/international/21678833-open-data-revolution-has-not-lived-up-
expectations-it-only-getting 
15 https://opendata.government.bg/static/visualizations/grao_map.html  
16 Norwegian State of Estate, A reporting service for state-owned Properties in Norway, 2015 
17 Creating Value through Open Data“, 2015, European Commission, 2015 
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4. Въвеждане на инициативата в България и развитие към момента 
Тласък в развитието на инициативите за отваряне на данни в световен мащаб 

дават две събития – подписването на Хартата за отворени данни на страните от Гру-
пата на осемте (Г-8) от 2013 г. и създаването на международното движение 
„Партньорство за открито управление“ (ПОУ) от 2011 г[18].  В допълнение, през 2013 г. 
Европейската Комисия инициира изменение в Директивата за достъп до обществена 
информация от 2003 г., за да отговори на тенденциите за предоставяне на максимал-
но количество публична информация. Условно, предпоставките или факторите за въ-
веждане на инициативата за отворени данни в България могат да се разделят на 
външни (законодателство на ЕС, международни инициативи) и вътрешни (описани в 
стратегически и програмни документи). В същото време предпоставките са взаимо-
обвързани, тъй като инициативата за отворени данни е изцяло нова за България и не-
позната за държавната администрация.  

За първи път в България понятието „отворени данни“ се споменава в Национал-
на програма за развитие: България 2020 (НПР:2020) от декември 2012 г. – под-
приоритет 6.5 „Администрация, прилагаща принципите на открито управление“ за 
постигане на приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефек-
тивност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“. Отворените данни се раз-
глеждат като инструмент за „съвместното създаване и изпълнение на политики, 
включително саморегулация и разчитане в много широк мащаб на партньорство с 
гражданите, бизнеса и неправителствените организации.“ В стратегическия документ 
е декларирано желанието за повишаване на прозрачността на бюджетното прогнози-
ране, планиране и изпълнение. Стратегическият документ има национален обхват и 
маркира основните политики за развитие на страната. Той по-скоро задава рамката и 
в последствие отчита напредъка по инициативите, които предвижда. Реален тласък в 
развитието на инициативата в България е даден с приемането на Стратегията за раз-
витие на държавната администрация 2014-2020 г. Документът предвижда въвеждане-
то на отворените данни като хоризонтална политика в държавната администрация за 
постигане на „Открито и отговорно управление“. В подкрепа на инициативата за от-
ворените данни са приети множество съпътстващи документи, най-важните от които са: 

- Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната адми-
нистрация 2015-2020 г., приета с Решение № 30 на Съвета за административната ре-
форма от 13 януари 2015 г. 

- Втори план за действие на Република България по инициативата 
„Партньорство за открито управление”. Планът е приет с Решение на Министерския 
съвет № 530 от 21 юли 2014 г. 

Стратегическите планове за действие описват необходимите постъпки за въвеж-
дането на инициативата. Най-съществената мярка е изменението в националното 
законодателство за привеждането му в съответствие с това на ЕС. Основните аспекти 
на законодателството са да подобри процедурите и механизмите за предоставяне на 
обществена информация и информация за повторна употреба; да създаде правила и 
принципи за публикуване на публичната информация за повторна употреба. Страте-
гическите планове по-детайлно задават и сроковете за въвеждане на инициативата и 
механизмите за измерване на постигнатите резултати. Предвид спецификите в стра-
тегическото планиране в България (обвързано с това на ЕС) документите ясно декла-
рират краен срок за постигане на резултати до 2020 г.  

                                                 
18 http://www.opengovpartnership.org/about  
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Най-общо от стратегическите документи може да се изведе заключението, че 
ролята на отворените данни в България е припозната като възможност за засилване 
на връзката държава – общество и подобряване на предоставянето на обществени ус-
луги. Може да се заключи, че инициативата е поставена върху стабилна нормативна 
и стратегическа основа. За по-малко от две години (2013-2015) са приети основните 
стратегически документи и планове за действие, а изпълнението и координацията на 
инициативата е разпределена между два консултативни съвета – Съвет за развитие и 
Съвет за административната реформа (САР) – двата съвета се председателстват от 
заместник министър-председател. До какви резултати за гражданите и бизнеса обаче 
е довело въвеждането на отворените данни в държавната администрация към момента?  

Към м. ноември 2015 г. на Портала за отворени данни са регистрирани 40 
публикуващи организации, а порталът позволява отделни граждани или организации 
да създават свои профили, с възможност за публикуване. По този начин се насърчава 
широко гражданско участие в инициативата. Порталът за отворени данни в България 
е символ на принципа на инициатива за „отваряне по правило“. Той е разработен 
съвместно с представители на гражданското общество[19]. По подобен начин, във 
Франция, активисти подпомагат държавата в изграждането на единна адресна база 
данни[20] като сливат 6 различни масива от данни.  

Към момента, в изпълнение на инициативата, е постигнато следното: 
‐ Работещ български портал за отворени данни от октомври 2014 г. – публику-

вани са значими данни като плащания в СЕБРА, Списък на обществени поръчки, 
данни за транспорт и други.  

‐ Публикувани 117 набора от данни през 2015 г.  

Инициативата за отворените данни е възприета като сериозна възможност за от-
варяне на публичното управление към гражданите. Публикуваните към момента над 
100 бази данни показват желанието на страната да отваря все повече важна информа-
ция. Така например са публикувани списъците на обществените поръчки, направени 
от организациите на обществения сектор. Обработката на тези списъци може да по-
виши информираността на обществото по отношение на значимите разходи, напра-
вени от държавата.  

Усилията за въвеждане на инициативата в България  са високо оценени и през 
2015 г. страната става част от различни международни класации. Според класацията 
Глобален индекс на отворените данни страната ни е сред водещите 20 (16-то място) 
държави по „отвореност“ на своите данни[21] с 55 % готовност за въвеждане на ини-
циативата.  България се изкачва с цели 35 места, в сравнение с 51-во място и 41 % го-
товност от 2014 г. В изследването на Европейската Комисия от 2015 г. „Creating 
Value through Open Data“[22] страната е оценена като водеща по отношение на готов-
ността за въвеждане на инициативата. Критериите за оценка са ясно заявени ангажи-
менти за внедряване и разработени функционалности на портала за отворени данни. 
Данните, налични на портала, до голяма степен отговарят на добрите практики, за на-
бори с висока добавена стойност.  

Важните първи стъпки за внедряване на инициативата са направени и страната 
ни заслужено е отличена като определяща тенденциите. Развитието на инициативата 
е скоростно и към нея се присъединяват много държави. Отворените данни притежа-
ват функция, която се цени от модерните правителства – а именно възможността за 

                                                 
19 https://opendata.government.bg/about  
21 http://index.okfn.org/place/  
22 „Creating Value through Open Data“, 2015, стр.2  European Commission 
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прозрачност в управлението. Страни като Саудитска Арабия[23] и Нигерия[24] поддър-
жат портали за отворени данни, за да промотират прозрачност в управлението и сти-
мул за иновации. Поддържането на електронен портал, обаче не е достатъчно за 
постигане на прозрачност и икономически растеж.  

Необходимо е да бъде анализирана информацията, която държавата публикува, 
за да бъде оценен реалния напредък в инициативата и посоката й на развитие  по от-
ношения на прозрачността или икономическия растеж. Към 10 юли 2015 г. 31 адми-
нистрации са публикували в отворен формат 78 набора от данни, 54 от които са 
съгласно Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г., а останалите 24 са по 
инициатива на самите администрации. Първият приоритетен списък с набори от дан-
ни, одобрен от МС до голяма степен съответства на направените препоръки от Г-8 в 
техническия анекс към Хартата на отворените данни от 2013 г. Прави впечатление, че 
на портала за отворени данни са публикувани набори от данни като списъци с автога-
ри и жп гари, съдържащи както географска, така и транспортна информация. В 
своето последно изследване за отворите данни: Creating Value through Open Data, ЕК 
отбелязва, че такъв тип информация има висока добавена стойност и може да бъде 
успешно преработвана повторно за приложения от бизнеса. Други сектори с висока 
приложимост в икономиката са данните за: икономическа и бизнес статистика, транс-
портна информация, туризъм и данни за състоянието на околната среда.  

На портала за отворени данни юли 2015 г. има публикувани значими набори от 
данни за повишаване на прозрачността в работата на институциите. Такива са списъ-
ците на възложителите на обществени поръчки и изпълнителните по обществени по-
ръчки. В развитието на инициативата през 2015 г. се наблюдава сравнително балан-
сирано представяне на данните, свързани с прозрачността и икономическото разви-
тие. Съотношението между публикуваните данни е 58% на информация от обществе-
на значимост за подобряване на прозрачността в управлението към 42 % от предста-
вени набори с икономически характер.  

 

 
 

Фигура  1: Съотношение между набори от данни с обществена и икономическа значимост 

                                                 
23 http://www.data.gov.sa/about  
24 http://nigeria.opendataforafrica.org/apps/gallery 
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Все пак прави впечатление, че данните, свързани с осигуряване на публичност 
преобладават. В доклада си за отчет на дейността Министерството на вътрешните 
работи от юли 2015[25], аргументира участието си в инициативата с публикуване на 3 
набора от данни с нуждата от повишаване на прозрачността в работата на институ-
цията. Наблюдава се и публикуване на вече налични данни в интернет. Някои инсти-
туции са публикували информация, която е в Интернет или е извлечение от публичен 
регистър, което създава предпоставки за съмнение в качеството на данните и налага 
допълнителна проверка от ползвателя по отношение на пълнотата на данните. Дейст-
вието може да се изтълкува и като формално покриване на изискване, оправдано от 
липсата на ясни насоки за приоритизиране на данните. Прави впечатление, че високо 
приоритетни данни качени на портала, като географска информация, в случая карто-
графски обекти и Регистър на географските наименования не се поддържат в актуал-
но състояние. В САЩ, отварянето на този тип данни създава индустрия за милиарди 
долари[26]. За да бъдат надеждни и използваеми за повторна употреба наборите от 
данни следва да бъдат актуализирани, по възможност, в реално време. Нужно е все 
пак да се отбележи, че част от публичните регистри, преди да бъдат качени на порта-
ла, не са предлагали информацията в подходящ за обработване формат и публикува-
нето им като отворени данни е стъпка напред в посока на повишаване на предпостав-
ките за икономическо развитие и осигуряване на прозрачност.  

Балансираното представяне на данни на портала за отворени данни е добро на-
чало за инициативата. То дава ясна картина на аргументите за прозрачност и иконо-
мически растеж, които са заложени в различни политически документи. Ако страна-
та, обаче, иска да следва тенденциите в ЕС и иска да започне да развива инициатива-
та в посока на икономически растеж, основан на прозрачност, е необходимо да пред-
приеме мерки за това. При запазване на сегашното състояние биха надделели аргу-
ментите за прозрачност и отчетност на администрацията. Именно те са в основата на 
съществуващите стратегически документи.  В такъв случай инициативата може да се 
развива в мерки за насърчаване на неправителствения и научен сектор за работа с 
данни и оценка на прилаганите политики. Ясно декларираните високо приоритети на 
страната, обаче са свързани с постигането на ускорен икономически растеж и пови-
шаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосро-
чен план, което налага друг тип насока на инициативата, с необходимост от ясно оп-
ределени икономически приоритети.  

 
5. Какво са отворените данни за общините? 
Общините са мястото, където хората и администрацията са в непосредствен 

контакт. Хората общуват много по-често с администрацията на местно ниво, откол-
кото на национално.  

Градските власти бързо осъзнават, че управлението е тясно свързано с новите 
технологии, защото и институциите, и потребителите се променят. Служителите имат 
нужда от повече информация, която да обменят бързо помежду си, без да си пишат 
безкрайни писма. Натискът, публичните услуги да бъдат по-бързи и ефективни, е го-
лям. За местните общински съвети информираният избор за политики и решения е 
много важен. Изискванията на потребителите също се променят, защото искат повече 
прозрачност, искат по-добро качество, по-лесно общуване с администрацията. Отво-

                                                 
25 Публичен отчет за дейността на министерството на вътрешните работи за първото шест-
месечие на 2015 г. 
26 http://bleuprint.eu/open_data/  
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рените данни са възможност и инструмент за това. Общините, които първи отворят 
значими и големи масиви данни ще бъдат много по-конкурентни при привличането 
на инвестиции и много по-привлекателни за жителите си.  

Доказателство за бързото адаптиране на местните власти към тенденциите за 
модернизация е инициативата на столична обшина за създаване на портлал за отворе-
ни данни на София http://opensofia.info/ през 2015 г. Порталът е създаден с финансо-
вата подкрепа на Столична община по Програма Европа и предоставя данни в ма-
шинночетим формат по следните теми: култура, обществени поръчки, образвание. 
Как и за какво се използват отворените данни в общините? Добрите примери извън 
България са многобройни. Чрез отваряне на данни във Франкфурт, Германия е съз-
дадено мобилно приложение за хора, които изпитват трудности при придвижване с 
информация за местата с подсигурени рампи и асансьори за инвалидни колички[27]. В 
Сидни, Австралия чрез приложение, което ползва отворени данни могат да се логали-
зират публичните тоалетни и места за почивка.   

Отворените данни до-
принасят не само за повиша-
ване на прозрачността и ико-
номическите ползи на местно 
ниво. Те позволяват да се  
повиши и качеството на живот 
на гражданите, чрез предоста-
вяне  на по-добри, по-бързи и 
по-адекватни услуги, които 
специфично отговарят на нуж-
дите на заявителите.  

 

Пример: ако общините 
публикуват данни със санира-
ните сгради  на местно ниво с 

точните адреси, фирмите за недвижими имоти ще могат да предоставят по-добри 
услуги, свързани с ценообразуването и предимства на имотите, застрахователните 
компании също ще могат да оптимизират услугата си, като всичко това води до 
икономически ползи за общината. 

Логичен става въпросът кой се интересува от отворени данни на местно ниво? 
За периода ноември 2015 – април 2016 г. порталът за отворени данни на столича 
община е посетен над 6500 пъти. Най-големият пик е през януари, когато е приет 
бюджета на Столична община. Общите кликове в интернет страницата достигат поч-
ти 17 000. Свалените набори данни за бюджета на СО са 1101. Характерно за отваря-
нето на данни от обществения сектор, е че администрацията няма механизмите да 
проучи всички заинтересовани страни, за да аргументира публикуване на един вид 
информация. Обхвата на възможностите, които данните генерират, обаче е толкова 
голям, че няма нужда властите да се опитват да преценят дали някои данни са подхо-
дящи за отваря, а други не. Препоръчително е да не се пренебрегват данни, тъй като 
не може да се гарантира със сигурност дали някой не може да измисли начин, по кой-
то да ги използва. Това прави данните на местно ниво изключително ценни, тъй като 
те са и най-близко до гражданите. Според направено изследване на компаниим които 
работят с отворени данни в Лондон[28] над 50% от бизнесите търсят данни за транс-
порт, географска информация, основна инфраструктура.  

                                                 
27 http://www.frankfurt-gestalten.de/  
28 http://theodi.org/news/new-odi-research-shows-open-data-reaching-every-sector-of-uk-industry  

Фигура 1.: Обобщени данни на уникалните влизания в 
http://opensofia.info/ 
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5.1 . Области за подобрение на инициативата 
През 2015 г. българската администрация все още не е изградила система за 

идентифициране на обществено значимите данни. Въпреки, че стратегическите доку-
менти предвиждат анализ на заинтересованите страни, такъв не е подготвен в рамки-
те на 2015 година. В тази връзка инициативата може да изостане предвид неясната 
посока на действие. Институциите в България и сега трудно идентифицират заинте-
ресованите страни. Пример за това е интернет страницата с обществени консултации – 
stategy.bg. Порталът е адресиран към широката общественост, но тя трудно го при-
познава и публикуваните документи за консултация рядко са коментирани. В страни 
като Великобритания още от 2012 г. се измерва удовлетвореността на заинтересо-
ваните страни по отношение на публикуваната информация[29], за да могат да се от-
крият значимите набори от данни.  

В тази връзка съществува риск началният тласък на инициативата да загуби 
инерцията си като публикува неразпознаваеми данни, които не са адресирани към 
конкретни ползватели, а по-скоро представляват формално изпълнение на възложени 
задачи. Пример за това са данните от регистрите на Министерството на туризма, на-
пример. Списъкът на заведенията за хранене и развлечения би представлявал изклю-
чителен интерес за големи интернет компании като Booking и Тripadvisor, които ра-
ботят в областта на туризма и представляват платформи за запазване на места в 
туристически обекти. Той, обаче е актуализиран за последно през ноември 2015 г.[30] 
Освен на портала за отворени данни, списъкът се намира и на друг интернет адрес. За 
да бъдат полезни отворените данни трябва да бъдат поддържани в актуално състоя-
ние и да отговарят на различни правила. Така например е необходимо да се внимава 
при въвеждането и изписването на географски наименования и адреси, за да могат да 
се ползват при визуализации като приложения за навигации.  

Необходимо е да се има предвид, че не всички данни, произвеждани или 
поддържани от държавата могат да бъдат публични. С оглед развитие на инициатива-
та на сериозен дебат трябва да се поставят въпросите, свързани с опазване на личната 
информация на гражданите. Важно е да се определят граници до къде може да се из-
ползва информацията и коя е подходяща за публикуване. Необходимо е да се обърне 
внимание на институциите, които имат специфични функции по събиране на лични 
данни. Такива са администрациите, свързани с охрана на обществения ред и правовия 
мир в държавата. В допълнение, тези институции разполагат с информация, която 
също е чувствителна, но в същото време е обект на инициативата за отворени данни. 
Ресурсите, с които разполагат т.нар. „служби“ са обект на публикуване от гледна точ-
ка на прозрачност. От гледна точка на безопасност обаче, чрез натрупване на опреде-
лени масиви от отворени данни, могат да бъдат направени заключения, които да 
представляват различен вид класифицирана информация. Законът за обществените 
поръчки задължава администрациите да публикуват своите разходи в машинно-че-
тим формат, подходящ за повторна обработка. Публикуването на финансовите пото-
ци на т.нар. служби крие рискове за разкриване на ресурсите, с които разполагат.   

В държави като Великобритания и Франция отворените данни са изведени в 
собствени стратегически документи по приоритетни сектори, които отчитат специфи-
ките им. В България инициативата бележи своите успехи по отношение на привлича-
не на обществено внимание и спечелване на партньори в лицето на администрацията. 
В момента сектора на информационните технологии се развива до 4 пъти по-бързо от 

                                                 
29 https://data.gov.uk/sites/default/files/Cabinet%20Office%20Open%20Data%20Strategy_10.pdf  



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 206

другите сектори. Заетостта в сферата нараства с 4.8 % на година[31] и има потенциала 
за постигане на икономическия растеж., заложен от ЕК. Стратегически, обаче, ини-
циативата има хоризонтален характер, с цел общо подобряване на информираността 
на гражданите и административна реформа. Необходим е анализ, който да отчита 
силните страни, слабостите и възможностите, с описани детайлни насоки за развитие 
и бъдещо желано състояние. По този начин ще могат да бъдат адресирани проблеми 
като координация на инициативата, приоритизиране на данните, идентифициране на 
заинтересованите страни, нуждата от квалификация и обучение. Сегашните стратеги-
чески документи не отчитат индивидуалните характеристики на сектори като наука, 
образование. Слабо засегнати са информационните технологии, които са ключови. За 
да избегне изоставане в развитието си инициативата следва да бъде по-структурира-
на, фокусирана по сектори и може би да намери отражение в самостоятелен стратеги-
чески документ. На местн ниво съществуват големи страхове по отношение на мани-
пулиране на информацията, допускани системни грешки в обшниските регистри, 
които ще проличат, загуба на време в изчистване на информацията. В същото време 
на местно ниво се подценява силата на данните за създаване на мобилни приложения, 
стимулиране на наука и ИКТ сектор, възможност за измерване и анализ на прилага-
ните политики. Въвеждането на инициативата за отворени данни при обшините е 
сравнително по-лек. Община може да вземе решение за отваряне на данни само със 
заповед на кмета или решение на Общинския съвет. Общините следва да обърнат 
внимание на приоритизирането какви данни трябва да бъдат отворени. Това  може да 
стане чрез анализ сигналите на гражданите, заявленията за достъп до информация и 
анализ на ползваемостта на интернет страницата на общините.  

 
6. Заключение 
Към края на 2015 г. България ясно е декларирала желанието си да работи в по-

сока на развитието на инициативата за отворени данни. Налице са стратегическите и 
нормативни предпоставки за устойчивост на инициативата. Заявена е нуждата от пре-
цизиране на заинтересованите страни и преглед на данните, които могат да окажат 
значителен положителен ефект в развитието на икономиката. Инициативата бе ин-
ституционализирана с приемането на измененията в Закона за достъп до обществена 
информация. Преди, обаче, по инициативата да бъде установена практика, е добре да 
бъдат изчистени основните и цели. Според ЕК отворените данни все по-широко тряб-
ва да се развиват в посока генериране на икономически растеж. Според българските 
стратегически документи инициативата ще способства за подобряване на връзката 
държава – общество. В допълнение обособяването и в стратегическата база е разсея-
но в различни ресори. За решаване стоят въпроси от гледна точна на защита на дан-
ните и тяхното приоритизиране. За да бъдат постигнати резултатите по създаване на 
работни места и прозрачност в България на инициативата следва да се погледне като 
на стратегически актив. Може да е необходимо българската инициатива също да на-
мери отражение в собствен стратегически документ подобно на добрите практики на 
Великобритания и Франция. На местно ниво инициативата започва да придобива все 
по-голяма популярност. Столичната община вече има портал за отврени данни. В съ-
щото време не е приет списък с приоритетни за отваряне данни. Съществува неразби-
ране от страна на администрацията за нуждата от публикуване на данни. Необходимо 
е да се обърне внимание на създаването на приложения, които да улесняват граж-
даните и бизнеса в тяхните отношения с местните власти.   

                                                 
31 http://technews.bg/article-57568.html#.VquJpPl96Ul  
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Abstract: The present article aims to explain the demand for introducing interactive 
methods in the instruction of Roman private law. What is more, the article describes the 
experience gained by prof. Novkitishka-Stoyanova and her assistant professors and PhD 
students in the Faculty of Law of Sofia university „St. Kliment Ohridski” during the 
process of integration of the mentioned practices. 
The lecturers of Roman private law are challenged by a variety of obstacles during the 
teaching process on a yearly basis. Among the difficulties in question are the enormous 
volume of mandatory literature and the complexity of the matter. The importance of Roman 
law requires an instruction of quality which is the main reason for the implementation of 
interactive methods. The authors of the present article truly believe that every obstacle 
could be overcome by the application of interactive approach, databases and teaching 
platforms.  
 
Key words: Roman private law, interactive methods, interactive approach, quality of the 
instruction, databases, teaching platforms, Sofia university  
 
 

I. Въведение 
Традиционно изучаването на дисциплината Римско частно право е включено в 

програмата за първи курс в юридическите факултети в България и в страните от Кон-
тиненталния правен кръг. Една от целите на предмета е едва започналите обучението 
си по право студенти да се запознаят с основните понятия и институти на частното 
право, чиито основи са положени в Древен Рим и са претърпели еволюционно разви-
тие в дейността на древните юристи. Дисциплината цели същевременно и обогатява-
нето на юридическата култура на студентите и усвояването от тях на начините за 
юридическо мислене и аргументация1. Поради особеностите на материята и ограни-
чените познания на първокурсниците в областта на правото, преподаването на рим-

                                                 
1 Това са целите за изучаването на римското частно право, посочени в българските учебни кур-
сове по тази дисциплина. Вж. Базанов, Иван - Курс по римско право, Том I, Университетска 
печатница, С. 1940 – стр. 5; Анреев, Михаил - Римско частно право, Софи- Р, С. 1992 – стр. 17. 
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ското частно право се изправя пред редица препятствия, чието преодоляване би мог-
ло лесно да бъде постигнато посредством бързо развиващите се информационни тех-
нологии. 

Подобно на останалите дисциплини, пред римското право стои задачата за за-
познаването на студентите на първо място с правната терминология и лексика, която 
е от съществено значение за всеки един юрист. Множеството чуждици, навлезли в 
юридическия език, а и наложилата се употреба на латински изрази, затрудняват уча-
щите се и оправдават нуждата от изясняване съдържанието на правните понятия пре-
ди разглеждането на същността на отделните частноправни институти. 

Наред с това, полезността на римското частно правно както за студентите, така 
и за практикуващите юристи, се изразява предимно в изследването на частноправни-
те норми от възникването им до възприемането (рецепцията) им в модерните законо-
дателства. Такова научно дирене предполага анализ и прочуване на огромен обем ин-
формация, които не могат да се съберат във времевите граници на учебните занятия 
за един семестър, нито в разумния обем на учебник за едносеместриална дисциплина. 

На следващо място, като препятствие пред преподаването на римско частно 
право се появява широкият обхват на самата дисциплина. За да бъдат частноправните 
институти преподадени добре и пълноценно усвоени от студентите е необходимо 
приложението на познания, свързани с историята на римската държава, с общата 
теория на правото, както и с отделните отраслови гражданскоправни дисциплини. В 
програмата е включено изучаването на лично, семейно, вещно, облигационно, 
наследствено и гражданскопроцесуално римско право, което предполага една ре-
лация със съвременните им аналози и запознаване на студентите с основните принци-
пи и понятия от тези основни клонове на правото. Този подход налага структурира-
нето на материята и предоставянето на студентите на редица възможности за само-
подготовка. Освен това голяма част от текстовете на римските юристи, изворите и из-
точниците на римското частно право са достъпни на интернет сайтове и тяхното 
ползване онлайн допълнително улеснява работата на изследователите романисти, а 
дори и на студентите.  

Трябва да се отбележи, че задължителната дисциплина Римско частно право в 
много отношения може да бъде подпомагана от изборни дисциплини. Преподаването 
на римско публично право, юридически латински и сравнително частно право са под-
ходящ начин за допълнение на знанията на студентите в областта както на частното, 
така и на  публичното право. Чрез тези предмети римското частно право има възмож-
ността да реализира другата си основна задача, освен полагането на основите на 
частноправното обучение, а именно задълбочаването на познанията по обща теория 
на правото. Обвързаността на тези дисциплини с римското частно право предоставя 
възможност за прилагане на единен интерактивен подход и изграждане на конти-
нуитет в юридическото образование. 

С оглед посочените проблеми, основателно може да бъде направен изводът, че 
една от дисциплините, която се нуждае най-много от навлизането на информацион-
ните технологии в методиката на преподаване, е римското частно право. Чрез използ-
ването на мултимедийни продукти, образователни платформи и интернет портали 
може да се постигне положение, при което качеството на преподаване се повишава, 
респективно след завършване на първи курс студентите продължават обучението си 
по частно право със солидна основа, която ще им предостави възможността за кари-
ерно и личностно развитие отвъд университета. 
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II. Интерактивни подходи в преподаването 
 

1. Използване на мултимедийни продукти 
Развитието на книгопечатането и достъпът до широкия книжен пазар отдавна са 

поставили под съмнение значението на провеждането на лекции, в които се предава 
съдържанието на дидактичната литература, свързана с дадена дисциплина. Този под-
ход води до драстично намаляване интереса на студентите, а в следствие на това об-
разователният процес се свежда до самоподготовка и семинарни занятия. 

Ето защо би било по-полезно провеждането на лекционния курс да протича в 
изясняване на по-сложните конструкции от информацията, изложена в дидактичната 
литература. Това би могло да бъде реализирано на практика чрез използването на 
мултимедийни продукти като презентации със схеми, таблици и други изображения, 
а когато материята позволява и видео клипове. 

Юридическата наука предполага вещото боравене с логиката, която най-добре 
се изобразява посредством схематични изображения на изложението. Чрез мултиме-
дийни прожектори лекторът може схематично да предостави на вниманието на сту-
дентите информационната конструкция, която обяснява. Освен по-голямата структу-
рираност и яснота на изложението, този метод има за последица активирането на зри-
телната памет на студентите2 и ги улеснява във възможността им да конспектират 
преподаденото им. По този начин самоподготовката за колоквиуми и изпита по 
дисциплината се улеснява, тъй като студентите ще усвояват материята по-бързо, под-
сещайки се как е протекъл мисловният процес по време на лекцията, използвайки 
въпросната схема. 

Този метод е особено полезен при представянето на различни процедури, като 
римския граждански процес или при обясняването на развитието във времето на да-
ден институт и неговата рецепция в модерните частноправни законодателства3. За 
преподаването на римското частно право това е важно, тъй като студентите трябва да 
се ориентират в един изключително голям период от историята на правото – прибли-
зително четиринадесет века. Имайки предвид, че всеки етап от развитието на рим-
ското частно право е от значение за следващия, изясняването на историческия кон-
текст, довел до еволюцията на правните норми, е абсолютно условие за качеството на 
преподаването. 

Освен схематичното изобразяване на информацията, на помощ на лектора в оп-
ределени случаи могат да дойдат и таблиците. Важна част от обучението на начинае-
щите юристи е умението да различават сходни правни институти, както и да форму-
лират съдържанието на цели правни конструкции. Чрез разглеждането в табличен 

                                                 
2 „Паметовите функции обхващат декодиране на перцептивна информация, нейното складир-
ване и извличане. Паметта е елемент от интегративните функции на мозъка, поради което при 
припомняне на някакво събитие се извикват свързаните с него зрителни, слухови [...] и др. усе-
щания...“ – цитатът е от лекцията „Невробиологични основи на паметта“, изнесена от проф. 
Боряна Пирьова в НБУ. Вж. http://old.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/naukata16.pdf. В процеса на 
самоподготовка студентите трябва да „извикат“ информацията, която са възприели на лекция 
или на семинарно занятие чрез своите усещания. Предоставяйки им възможност да възприемат 
информационния поток чрез слуха си и да анализират чутото чрез визуализирана схема, табли-
ца или изображение се повишава процентно по-пълноценното усвояване на информацията. 
3 Съвременното юридическо образование следва принципа на преподаване на институтите от-
делно, а не в съвкупност и в динамика. По този начин се създават затруднения за студентите 
при сглобяването на отделните елементи, които са изучили, и прилагането им към реални си-
туации, лишени от статика. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 211

вид на отделни институти отново може да се постигне максимална яснота, изчерпа-
телност и прегледност на изложението, което да задейства зрителната памет и да 
улесни самоподготовката на студентите. 

Съвременните мултимедийни продукти позволяват по-качествено графично 
оформление на презентациите, което предоставя пред лектора широк инструмента-
риум при изработването на слайдовете. Използването на различни цветове, форми, 
изображения и динамика при предоставянето на информацията води освен до за-
действането на зрителната памет, също и до провокирането на по-концентрирано 
внимание у студентите и по-голям интерес към изучаваната материя. 

Наред с посочените предимства на този метод на провеждане на лекционния 
курс, не може да се пренебрегне и фактът, че чрез излагане на основните понятия, за 
които се отнася отделната лекцията, се ограничава възможността от грешно записва-
не от страна на студентите на изложението на лектора, особено на чужди думи, име-
на или сложни понятия. С оглед широката употреба на латински език при преподава-
нето по римско право, който е непонятен за повечето студенти, ограничаването на 
възможността за грешно записване и заучаване е от съществено значение. 

Друго голямо предимство на презентирането при провеждането на лекционните 
курсове е пресичането на порочната практика водени от студентите записки, които 
най-често изобилстват от грешно записани изказвания на лектора, да се предават от 
курс на курс, създавайки редица проблеми за успешното усвояване на материята от 
студентите и взимането на изпита с желаната оценка. Възможността студентите да 
ползват вече презентираните слайдове ограничава до минимум ползването на други 
помощни материали при подготовката за изпит. По този начин те имат пред себе си 
стройно изграден и добре представен план-конспект на материята, който представля-
ва базиса, върху който трябва да се изграждат знанията за изпита в процеса на 
подготовката. 

Трябва да бъде отбелязано, че презентациите могат да улеснят лектора и да по-
вишат качеството на преподаването, само ако допълват информационния поток. Не 
са рядкост случаите, при които лекторът чете информацията от самите слайдове или 
ги претоварва с прекалено много текст, което на практика ги обезсмисля. Поради та-
зи причина са желателни графичните изображения – схеми, таблици и др., а не свър-
зан текст. Преподаването чрез графично представяне на информацията, а не чрез про-
читане на текстове води началото си от края на XIX век, като са запазени редица 
сборници, съдържащи схематично представяне на информацията по дадени дисцип-
лини, сред които и римското право4. Чрез информационните технологии натрупаният 
вече опит може да бъде допълнен и прилаган, в полза на по-качествено провеждане 
на лекционния курс и семинарните занятия. 

 
2. Използване на информационни масиви 
Римското частно право се е развивало в продължение на приблизително четири-

надесет века. За този период са създадени и достигнали до нас множество трудове, 
чиито обем е респектиращ, дори за съвременните представи за информация. Извори-
те на римското право заемат цели библиотечни отдели в университетските библиоте-
ки на развитите западни университети. 

За да работят студентите с изворите, на първо място е необходимо наличието 
им на материален носител. За съжаление, към настоящия момент в България достъп-
ната на хартиен носител романистична литература не само на български, но и на чуж-

                                                 
4 Вж. Wilhelm, Albert - Le droit romain résumé en tableaux synoptiques, Montreal, 1897. 
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ди езици, е в много малък обем. Това от своя страна поставя редица трудности в 
допълнителната подготовка на студентите по материята. 

Огромният обем и библиографската рядкост на изданията, съдържащи изворите 
на римското право и трудовете, посветени на тази материя, се преодоляват посред-
ством базите данни, лесно достъпни в Интернет5. По този начин за преподавателите и 
студентите са достъпни както в оригинал, така и преведени на френски, немски, ита-
лиански, английски, руски и други езици редица ценни извори на римското право 
като Институциите на Гай, Дигестите, Кодкесът, Новелите и Институциите на импе-
ратор Юстиниан, римските закони от различните епохи и други. Наред с тях, изсле-
дователите могат да открият достъпни в интернет множество заглавия, които от де-
сетилетия са библиографска рядкост, като трудовете на Савини, Йеринг, Жирар, Кюк 
и много други. 

Познаването на тези информационни масиви от преподавателите по римско пра-
во е важно, тъй като една от техните задачи е ориентирането на студентите в търсене-
то на правна литература както на български, така и на други езици. Насочването на 
юридическия мироглед на студентите отвъд границите на националната правна сис-
тема още в първи курс е важна предпоставка за академичното им развитие, чиито 
първи стъпки могат да бъдат положени още в началото на тяхното образование. 

Дигитализирането на тази информация позволява и по-лесната работа с нея. Не-
обятността на Дигестите6 например може да бъде овладяна чрез съвременните мето-
ди на търсене на цели правни конструкции, което от своя страна улеснява привеж-
дането на значително по-голям брой примери както на семинарни занятия, така и при 
провеждането на лекциите. Освен това, възможността за пълноценно търсене в изво-
рите на римското право помага на преподавателите да изработват казуси, които да 
предлагат на студентите и да ги разглеждат съвместно с тях. Чрез елегантната римска 
юриспруденция семинарните занятия по римско частно право допринасят съществе-
но за развиването на юридическото мислене на първокурсниците и за изграждането 
на основни навици в решаването на казуси. 

Достъпността на самата информация и наличните методи за нейната обработка 
дават възможност на студентите да направят първи стъпки и в академичното твор-
чество. Прескачайки границите на наличните учебници, студентите могат да разра-
ботват реферати, курсови работи, статии, библиографии и други.  

 
3. Използване на образователни платформи7 
Преподавателите по римско право могат да използват различни образователни 

платформи за да повишат качеството на преподаване8. В по-развитите университети в 

                                                 
5 Вж. The Roman Law Library - http://droitromain.upmf-grenoble.fr/; Internet archive - 
https://archive.org/  
6 Вж напр. The Latin Library - http://www.thelatinlibrary.com/ius.html  
7 Изложените по долу интерактивни методи са приложени или са в процес на приложение на 
сайта http://iusromanum.eu/, който е разработван под ръководството на проф. Малина Новки-
ришка-Стоянова от преподавателите, асистентите и докторантите по римско частно право в 
катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. 
8 Интересен факт е, че в Съединените щати например, интерактивното образование започва 
още от началното училище, чрез образователни платформи като Edmodo – вж. 
https://www.edmodo.com/  
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чужбина тази практика се е превърнала в задължителен елемент от преподаването, 
докато в България е едва в своя зародиш9. 

Такава платформа може да бъде изградена на уеб страницата на преподавателя, 
на дисциплината или на факултета. Това ще позволи на първо място по-добра органи-
зираност на учебния процес. Преподавателите имат възможност да публикуват ак-
туална информация за провежданите от тях занятия и да предоставят учебни мате-
риали, които ще са необходими на студентите. 

Важна за интереса на студентите е възможността за онлайн проверка на знания-
та в процеса на обучението им. Като част от информационното общество, младите 
хора проявяват по-голям интерес към интерактивните методи за проверка на знания-
та, като най-разпространената форма са онлайн тестовете10. Създаването на образова-
телна платформа предоставя богат инструментариум за създаването на такива тесто-
ве, респективно на други форми за проверка на знанията, които да са по-интересни за 
студентите, а поради електронното си битие са значително по-лесни за проверка от 
преподавателите, когато това е необходимо. 

На следващо място, приобщаването на студентите към учебния процес се улес-
нява, ако се създаде отдел в образователната платформа за студентско творчество11. 
Поощряването на студентското творчество чрез предоставянето на поле за изява е 
желано в престижните университети в чужбина, тъй като освен благоприятния ефект, 
който има върху подготовката на студентите, то води и до създаването на научен 
продукт, осъществявайки една от целите на учебните заведения, а именно да създават 
и развиват науката. 

Такъв отдел за студентско творчество може да бъде подпомаган от дейността на 
кръжок по римско право12. Сбирките на кръжока могат да бъдат както допълнение на 
семинарните занятия и лекциите, така и удобно средство за развиване на способнос-
тите на студентите в академичното говорене и писане. Дейността на кръжока може да 
намери обективен израз в образователната платформа чрез създаването на форум и 
архив, в които студентите да изказват мнения и да събират информация, която да се 
предава към следващите курсове студенти и да се обогатява в процеса на препо-
даване. 

Образователните онлайн платформи могат да улеснят и изграждането на акаде-
мични връзки между отделните юридически факултети в Европа и света, в които се 
изучава римско право и романистична традиция. Създаването на онлайн списание13 
за римско право и римскоправна традиция, което е отворено за всички автори, про-
веждащи своите изследвания в посочената сфера, е един от начините за извеждането 
на българската юридическа наука от изолацията, в която се е намирала десетилетия 
наред и сближаването на учените и студентите с техните колеги в чужбина. 
Посредством изработването на научен продукт, съдържащ български и чуждестранни 
статии, посветени на различни романистични и съвременноправни тематики, чрез он-
лайн платформата може да бъде издигнат международния престиж на дисциплината, 
а също така и на учебното заведение, неговите студенти и преподаватели. Виртуална-

                                                 
9 Като пример може да бъде дадена платформата на проф. Роже Винерон, създадена края на 90-
те години – вж. http://local.droit.ulg.ac.be/sa/vinitor/  
10 Вж. оналйн тестовете на проф. Винерон - 
http://local.droit.ulg.ac.be/sa/vinitor/fichiers/qcm/index.html  
11 Вж. напр. http://iusromanum.eu/auctores-novi  
12 Вж. напр. http://iusromanum.eu/seminarium  
13 Вж. напр. http://iusromanum.eu/journal  
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та среда спомага за преодоляване на проблемите, които възникват от физическите 
граници, разноските за печат, разпространение и други. 

Освен това, образователната платформа може да стане отправна точка на става-
щите все по-популярни влогове14. Чрез създаването на отделни кратки видеа, препо-
давателите по римско право, както и самите студенти, могат да представят по интере-
сен и интерактивен начин информация, която е важна за дисциплината, но е изключе-
на от учебното съдържание или чието преподаване на семинар или на лекции би 
затруднило учебния процес. По този начин могат да бъдат провеждани и дискусии, 
засягащи важни въпроси, свързани с романистиката или римскоправната традиция, 
които също да провокират студентския интерес. 

 
III. Заключение 
 

Студентите по право се сблъскват със сложната и обемиста материя на рим-
ското частно право още в първи курс. Задачата на преподавателите по тази дисципли-
на е нелека, с оглед важността на римското право за пълноценното усвояване на юри-
дическото мислене и частноправните институти. Ето защо е от съществено значение 
да се провокира студентският интерес, като се прилагат методи на обучение, залага-
щи все повече на достиженията на информационното общество. Единствено по този 
начин могат да бъдат преодолени разгледаните проблеми и в същото време българ-
ското юридическо образование да настигне качествено предлаганото в престижните 
световни университети образование. 
 
 
 

                                                 
14 Вж. напр. http://tplawclub.org/video/pravni-labirinti/  
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Abstract: the report presents a part of the draft-law for the amendment of the Election code 
of the Republic of Bulgaria, which regulates the future implementation of a system for 
remote electronic voting. The new concepts and procedures according to the draft-law are 
examined, different opinions are stated and an attempt is made to prognosticate law’s 
putting into practice.  
 

Key words: remote electronic voting, voting by internet, Election code 
 
 

На 10.03.2016 г. Народното събрание на Република България прие на първо 
четене единадесет проекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс /обн.ДВ, 
бр.19 от 5.03.2014 г., посл. изм. ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г./. Най-подробният законо-
проект /със сигнатура №654-01-14/18.02.2016 г./ предвижда въвеждането на дистан-
ционно електронно гласуване по интернет. След обсъждане в пленарна зала законо-
проектът бе приет и включен в окончателно изготвения от Комисията по правни 
въпроси на Народното събрание общ проект за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, по който депутатите могат да депозират предложения за изменения и допъл-
нения, след което текстовете ще бъдат подложени на второ гласуванe1.  

 

Изготвеният общ законопроект предвижда следните основни параметри на елек-
тронното гласуване: 

1. Електронното гласуване ще се провежда дистанционно, по интернет, което е 
основната разлика с машинното гласуване. Последното също е предвидено в Избор-
ния кодекс, като има предложения за разширяването му и поетапното оборудване на 
избирателните секции в страната с машини за гласуване /предвид евентуалните ло-
гистични проблеми няма да се оборудват секциите извън Република България/. При 
машинното гласуване подаването на глас става отново с електронно устройство, 
което обаче се намира в избирателната секция, докато при дистанционното електрон-
но гласуване подаването на гласа ще става чрез интернет преди изборния ден, без да 
се посещава избирателна секция. Дистанционното електронно гласуване ще се счита 
за равностойно на гласуване с хартиена бюлетина, като избирателят ще може да гла-
сува само от свое име. 

                                                 
1 Информацията в настоящия доклад е актуална към 15.04.2016 г. 
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2. Предвижда се дистанционното електронно гласуване да се осъществява в пе-
риод от 4 до 7 дни, определен от Централната избирателна комисия /ЦИК/. Дистан-
ционното електронно гласуване /ДЕГ/2 следва да приключи 4 дни преди изборния 
ден, т.е. то ще се провежда преди датата на изборите. 

3. Законопроектът предвижда създаването на Комисия за дистанционното елек-
тронно гласуване /КДЕГ/ със 7 члена като постояннодействащ орган към ЦИК с чети-
ригодишен мандат. ЦИК ще назначава членовете й след публична процедура с из-
слушване на кандидатите3. Председателят и заместник-председателят на КДЕГ ще се 
избират от самата комисия. Изискванията към членовете на КДЕГ ще включват: лип-
са на запрещение; висше образование в областите: информатика, компютърни науки, 
математика, информационни науки или право; не по-малко от 7 години профе-
сионален опит; добра професионална репутация, обществен авторитет и доверие. Ня-
ма да може да бъде назначавано: лице, осъждано за умишлено престъпление от общ 
характер, независимо от реабилитацията, нито лице, освобождавано от наказателна 
отговорност за умишлено престъпление; лице на изборна длъжност в държавен или 
местен орган; роднина4 на друг член на КДЕГ или на ЦИК; кандидат в съответния 
вид избор, член на  ръководството на предизборен щаб; лице, за което е установен 
конфликт на интереси по ЗПУКИ в петгодишен срок преди избора5. Относно пред-
срочното прекратяване пълномощията на членовете на КДЕГ ще се прилагат прави-
лата за членовете на ЦИК. Предвиждат се високи възнаграждения за състава на 
Комисията – председателят на КДЕГ ще получава месечно възнаграждение, равно на 
това на министър, заместник-председателят – 90% от неговото, членовете – 85% от 
заплатата на председателя на ЦИК. Заседанията ще се провеждат по реда на тези на 
ЦИК и ще се излъчват в реално време. В правомощията на КДЕГ ще се включват: 
подготвяне и провеждане на електронното гласуване, изграждане на системата за 
дистанционно електронно гласуване и контрол за правилното й функциониране, 
разрешаване на проблемите при функционирането на ДЕГ, предоставяне на данни за 
гласувалите по електронен път избиратели, проверка валидността на електронно 
подадените гласове и тяхното преброяване; предложения до ЦИК за спиране, прекра-
тяване, нестартиране на дистанционното електронно гласуване, подпомагане на раз-
яснителната кампания по повод дистанционното електронно гласуване и т.н. Реше-
нията на КДЕГ ще подлежат на оспорване пред Централната избирателна комисия в 
3-дневен срок от обявяването, като решението на ЦИК ще се оспорва пред Върхов-
ния административен съд. ЦИК ще определя условията и реда за дистанционното 
електронно гласуване и ще утвърждава системата за осъществяването му. Също ЦИК 
по предложение на КДЕГ ще има правомощието да спира или прекратява дистанци-

                                                 
2 Прави впечатление, че законопроектът използва на някои места термина „дистанционно елек-
тронно гласуване”, а на други „електронно дистанционно гласуване”. Такова разминаване има 
и в изписването наименованието на Комисията за дистанционно електронно гласуване. В тази 
връзка, с оглед правилата на добрата законодателна техника, е редно терминологията да бъде 
уеднаквена при приемането на законопроекта.  
3 Заслужава приветстване идеята кандидати за членове на Комисията да могат да бъдат предла-
гани от организации на гражданското общество, както и от браншови организации в сферата 
на информационните и комуникационните технологии. 
4 Съпруг или лице във фактическо съжителство, или роднина по права линия без ограничения или 
по съребрена линия до 4 степен включително или по сватовство до втора степен включително. 
5 Несъвместимите длъжности или дейности следва да бъдат преустановени в едномесечен срок 
след назначаването. Считам за уместни подобни ограничения, тъй като независимостта и без-
пристрастността на членовете на този колегиален орган следва да бъде гарантирана. 
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онното електронно гласуване /за някои секции или в цялата страна/, да обяви непро-
веждането му, а в определени от закона случаи – да анулира електронно подадените 
гласове. КДЕГ ще може да създава работни групи от специалисти и ще използва 
електронен печат по смисъла на регламент 910/2014 /ЕС/. Техническите параметри, 
стандарти и процедури за реализиране на дистанционното електронно гласуване ще 
се определят с наредба на ЦИК по предложение на КДЕГ6. 

4. Въвеждат се основните принципи на системата за дистанционно електронно 
гласуване /СДЕГ/ в бъдещия чл.214а. Системата е съвкупност от хардуерни и софту-
ерни компоненти и трябва да гарантира тайната на вота, еднократното му подаване и 
преброяване, подаването на действителни бюлетини /ще има и възможност за подава-
не на празна бюлетина/, да позволява независимо преброяване и  наблюдение на из-
борния процес от независими лица; да позволява избирателите да проверяват правилното 
отчитане на гласа им без разкриване тайната на вота; да позволява идентифициране на 
потенциални нарушения и т.н. СДЕГ следва да отговаря на изискванията за мрежова и 
информационна сигурност, да бъде сертифицирана по международен стандарт за инфор-
мационна сигурност и одитирана преди всеки избор при публично оповестяване на 
резултата от одита. КДЕГ ще подготвя системата и ще въвежда избирателните списъци и 
списъците с кандидати не по-късно от 14 дни преди изборния ден, като при необхо-
димост ще създава частни ключове за функционирането на системата в срок от 2 дни до 
24 ч. преди началото на периода за дистанционно електронно гласуване /чл.214б/. 

5. Процедурата по дистанционно електронно гласуване се предвижда да бъде 
уредена в чл.214в ИК. Избирателят ще може да гласува не по-рано от три дни след 
извършване на задължителна предварителна регистрация /на специална страница в 
интернет/ и след успешна електронна идентификация по ред, определен в закон. При-
ложението за дистанционно електронно гласуване ще бъде достъпно само на страни-
цата на ЦИК и ще може да се ползва само чрез определени в наредба видове уст-
ройства. Избирателите ще се идентифицират електронно през системата, след което 
приложението ще визуализира една или няколко електронни бюлетини според вида 
на избора /идентични с хартиените бюлетини за съответния избирателен район/. 
Системата ще дава възможност за потвърждаване или поправка на вота преди пода-
ването му. Гласуването ще се потвърждава след повторна електронна идентифика-
ция, след което избирателят ще получава потвърждение, без да се разкрива тайната 
на вота му. Законът създава възможност избирателите да променят гласа си чрез 
повторно гласуване в системата до изтичане на срока на електронното гласуване7 или 
чрез гласуване /с хартиена бюлетина или машинно/ в изборния ден. Лицата ще могат 
да проверят дали гласът им е приет и вярно преброен, без да се разкрива тайната на 
вота им, по начин, определен с наредбата на ЦИК по предложение на КДЕГ. 

6. Предвид възможните проблеми при въвеждане на електронното гласуване за-
конът урежда хипотези на временно спиране, прекратяване и отказ от стартиране на 
дистанционно електронно гласуване с решение на ЦИК по предложение на КДЕГ. 
Такива мерки ще могат да се предприемат при нарушения в сигурността или отказо-
устойчивостта на системата, както и при технологична невъзможност да се гаранти-
рат основни избирателни права. В случай на временно спиране ЦИК ще уведомява 
избирателите за причините и за часа на подновяване на гласуването. При прекратява-
                                                 
6 При първото гласуване в Народното събрание имаше възражения срещу законовата делега-
ция ЦИК и КДЕГ да определят с наредба параметрите на електронното гласуване, вместо съ-
щите да бъдат дефинирани в закона. 
7 При няколко последователни гласоподавания ще се отчита само последният избор. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 218

не или отказ от стартиране на дистанционно електронно гласуване, ЦИК ще съобща-
ва причините и възможните методи за гласуване. При анулиране на резултатите и 
прекратяване на дистанционното електронно гласуване, ЦИК ще уведомява лицата, 
че трябва да подадат отново гласа си с хартиена бюлетина.  

7. С оглед гарантиране правилото за равенство в избирателните права /принципа 
“един човек - един глас”/, след приключване периода на дистанционното електронно 
гласуване КДЕГ ще изпраща списъците с електронно гласувалите избиратели на 
съответните избирателни комисии за отбелязване в избирателните списъци не по-
късно от 24 часа преди изборния ден. При гласуване в изборния ден на избирател, 
вече подал електронно гласа си, ще се зачита гласуването в изборния ден.  

8. Районната избирателна комисия /РИК/, респективно общинската избирателна 
комисия /ОИК/, ще пристъпва към окончателно преброяване на получените в избор-
ния район гласове след получаване по електронен път от КДЕГ на протоколите за ре-
зултатите от електронното гласуване в района, като електронно подадените гласове 
ще се отразяват в отделни графи на протокола8. Преброяването на гласовете, пода-
дени по електронен път, ще се извършва от КДЕГ след края на изборния ден, при 
задължителното присъствие на поне половината от членовете на КДЕГ и на ЦИК, в 
това число председателите и заместник-председателите. КДЕГ ще отчита: броя гласу-
вали дистанционно по електронен път избиратели; броя невалидни гласове по елек-
тронен път; броя гласове, подадени дистанционно по електронен път, променени чрез 
гласуване с хартиена бюлетина или бюлетина за машинно гласуване, или чрез 
повторно дистанционно електронно гласуване; броя гласове, подадени дистанционно 
по електронен път, разпределени по избирателни райони, респ. по ОИК /при местни 
избори/, съгласно избирателните списъци. Процесът на преброяване ще се извършва 
автоматизирано от системата след потвърждение с квалифициран електронен подпис 
/КЕП/ от поне половината членове на КДЕГ и на ЦИК, в това число председателите и 
заместник-председателите. Преброяването ще бъде публично и ще се излъчва в реал-
но време на страницата на ЦИК в интернет. След преброяването на гласовете систе-
мата ще генерира протоколи с резултатите от дистанционното електронно гласуване 
за всеки избирателен район, както и общ протокол на национално ниво. Председате-
лят на КДЕГ и поне половината членове на комисията ще подписват с КЕП 
протоколите по избирателни райони, след което председателят ще ги изпраща на 
РИК, респ. ОИК, за отчитане9. ЦИК ще проверява правилното отчитане на ре-

                                                 
8 Данните от гласуването с хартиени бюлетини, от машинното и от дистанционното електрон-
но гласуване ще се сумират, като общият брой на гласувалите избиратели с хартиени бюлети-
ни, на избирателите, гласували машинно, и на тези, гласували дистанционно по електронен 
път, е равен на сбора от броя на намерените в избирателните кутии бюлетини, на броя на пот-
върдените гласове от машинното гласуване и на отчетените гласове от дистанционното елек-
тронно гласуване 
9 Председателят на КДЕГ ще подписва и предава по електронен и по хартиен път всички съста-
вени от Комисията протоколи на ЦИК. Участващите лица няма да имат право да откажат да 
подпишат протокола. Член на комисия, несъгласен с отразеното в протокола, ще го подписва с 
особено мнение, като се мотивира в писмена форма на отделен лист, неразделна част от прото-
кола. Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише про-
токола, това ще се отбелязва с посочване на причините. Ще важи правилото, че неподписване-
то от член на комисията не прави протокола недействителен. Незабавно след съставянето им 
протоколите ще се публикуват на интернет страницата на ЦИК, а копие от подписания прото-
кол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, 
заместник-председателя и секретаря, ще се поставя на видно място пред сградата, където е из-
вършено преброяването. 
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зултатите от дистанционното електронно гласуване, преди да определи резултата от 
изборите. Законопроектът предвижда и правила за получаване на копия от протоко-
лите 10.  

9. Важен въпрос при дистанционното електронно гласуване е редът за заличава-
не, архивиране и съхраняване на данните за подадените гласове по електронен път. 
Правилата в тази насока следва да гарантират опазването тайната на вота. Законопро-
ектът предвижда, че след изпращане на протоколите, КДЕГ ще изтрива всички част-
ни ключове, създадени при подготовката на гласуването. Три седмици след края на 
изборния ден, но не преди окончателното произнасяне по всички жалби срещу избор-
ните резултати, КДЕГ ще архивира и изтрива базата данни с гласовете, подадени чрез 
ДЕГ. Архивът ще се съхранява до следващите избори по ред, определен от Коми-
сията. 

10. Законопроектът предвижда нови състави на административни нарушения, 
свързани с процеса на дистанционно електронно гласуване, и съответните им адми-
нистративни наказания. При нарушение чрез гласуване от името на друго лице, 
наказанието е глоба от 5 000 до 20 000 лв. При нарушение на забраната за обявяване 
на междинни резултати от дистанционното електронно гласуване преди края на из-
борния ден, на физическите лица ще се налага глоба от 10 000 до 25 000 лв., а на 
юридическите – имуществена санкция от 15 000 до 30 000 лв. Глобите и санкциите са 
в доста големи размери, с оглед преценката на вносителите за особената значимост 
на въпроса. 

 
Процесът по цялостно разработване и въвеждане на системата за дистанционно 

електронно гласуване естествено е трудоемък и ще отнеме значителен период от вре-
ме. Затова до 2018 г. при произвеждане на избори законопроектът предвижда про-
веждането на експериментално електронно гласуване по интернет в до 20 избирател-
ни секции, определени от ЦИК чрез жребий не по-късно от 5 дни от датата на 
насрочване на изборите. Избирателите, гласуващи електронно, трябва да отговарят 
на общите условия за съответния вид избори. ЦИК ще получава данни от Главна ди-
рекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГД „ГРАО”/ към 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и ще уведо-
мява писмено избирателите за предоставената им възможност не по-късно от 10 дни 
от датата на насрочване на изборите. Избирателите, желаещи да гласуват по интер-
нет, ще подават заявление чрез специално разработен електронен сайт. За гласуване-
то по интернет ще са приложими общите изисквания, но разпоредбите относно отчи-
тането на резултатите няма да се прилагат и резултатите от гласуването по интернет 
няма да се вземат предвид при определяне на изборния резултат. Всеки избирател, 
гласувал по интернет, ще може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина 
или машинно. ЦИК ще организира и провежда разяснителна кампания относно гласу-
ването по интернет, ще организира, ръководи и контролира реда за провеждането му 
и обработката на данните, като разходите ще бъдат за сметка на държавния бюджет. 

                                                 
10 Членовете на КДЕГ, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и 
инициативните комитети и наблюдателите при поискване ще получават копие от подписания 
протокол, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, 
заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Имената и ЕГН на лицето, 
получило копието, ще се вписват от РИК/ОИК в специален списък по образец, утвърден от 
ЦИК, след което лицето ще се подписва. Списъкът ще се подписва и от председателя и секре-
таря. 
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Правилата за произвеждането на гласуването по интернет, както и за обобщаването 
на резултатите от него, ще се приемат от ЦИК /не по-късно от 55 дни преди изборния 
ден/ и ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК и на специалния сайт. 
Към Министерския съвет ще бъде създаден специализиран орган за техническо 
осигуряване и технически контрол на гласуването по интернет не по-късно от 
три дни от датата на насрочване на изборите. Съгласно проекта, експерименталното 
гласуване по интернет ще се осъществява с помощта на електронни средства, като 
ЦИК ще определи техническите параметри на електронната система. Системата 
следва да: осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласу-
ване; предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването; гаранти-
ра, че само регистрираните лица, отговарящи на условията, ще могат да гласуват; 
осигурява надеждна и бърза идентификация на избирателите; осигурява еднаква по 
обем и качество информация за всяка партия, коалиция, инициативен комитет, канди-
дат; гарантира тайната на гласуването и свободно изразяване на волята на избирате-
лите; осигурява възможност за лесна навигация; не изисква от избирателя специални 
умения освен необходимите за използване на интернет терминали; позволява използ-
ване на стандартни интернет браузъри; осигурява възможност за подаване на гласа за 
не повече от 5 минути; гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че 
всеки глас се съхранява и преброява само един път; съответства на най-висок ISO 
стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства; 
осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп 
/включително хакерски атаки/; в случай на прекъсване на изборния процес поради 
непреодолими външни обстоятелства съхранява данните от гласуването и позволява 
продължаването му след отстраняването им; позволява обобщаване на резултатите и 
изпращането им в електронен вид на ЦИК след приключване на гласуването; осигу-
рява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните 
и защита на комуникационните връзки; поддържа електронен дневник на изборния 
процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения 
режим; гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на 
технически неизправности; позволява наблюдение на изборния процес от независими 
упълномощени лица, както и одит и проверка от упълномощени органи.  

При гласуването по интернет избирателят ще прави своя избор чрез обща бюле-
тина върху визуален, аудио или тактилен терминал, на която ще отбелязва по едно-
значен начин своя вот. Бюлетината ще бъде проектирана така, че да предоставя въз-
можност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или инициативен 
комитет. Не по-късно от 7 дни от датата на насрочване на изборите Специализира-
ният орган към МС за гласуването по интернет ще открива интерактивен сайт за ре-
гистрация и интернет гласуване на избирателите, както и за предоставяне на инфор-
мация във връзка с това гласуване11. Гласуването по интернет ще се осъществява в 
период с продължителност 72 часа, изтичащ в 21.00 часа в деня преди изборния ден. 
Избирателят, желаещ да гласува по интернет, е необходимо да заяви това чрез сайта 
не по-късно от 25 дни преди изборния ден, като посочи име, ЕГН, пощенски адрес, 
електронен адрес, телефонен номер, както и други начини за комуникация, както и 
желания начин за получаване на паролата за гласуване /чрез препоръчано писмо на 
посочен пощенски адрес или лично чрез общинската администрация по постоянен 

                                                 
11 Сайтът ще съдържа информация за необходимите действия при интернет гласуването и ще 
предлага еднаква по форма и балансирана информация за участващите в изборите партии, 
коалиции или инициативни комитети. 
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адрес или адрес на пребиваване/. Избирателите ще декларират, че ще гласуват само 
по интернет и че няма да използват прокси-сървъри. Не по-късно от 12 дни преди 
изборния ден ЦИК ще изпраща на ГД „ГРАО” в МРРБ данните на избирателите, 
заявили желание да гласуват по интернет. Специализираният орган ще проверява 
дали заявителят отговаря на условията съгласно подадената му от ГД „ГРАО” инфор-
мация, като може да поиска от заявителя допълнителни данни, и ако лицето отговаря 
на условията, ще му се издава парола за гласуване, съставляваща 10-знаков код, съ-
държащ букви, цифри и специални символи. Паролата ще се изпраща според заявено-
то от избирателя12, за което той ще бъде незабавно уведомен чрез електронна поща, 
телефон, факс или по друг посочен от него начин. Предвижда се гласуването чрез 
сайта да включва следните етапи: избирателят влиза в електронния адрес на сайта; 
въвежда ЕГН за потребителско име и използва получената парола; в случай на три 
неуспешни опита за идентификация достъпът до системата за този потребител се пре-
кратява за един час13, а при успешна идентификация се визуализира бюлетина, иден-
тична с хартиената, като може да не се гласува за нито една партия, коалиция или 
инициативен комитет; след като избирателят направи своя избор, системата изисква 
потвърждаване на избора; избирателят може трикратно да промени избора си преди 
потвърждаването му; след потвърждаването гласът се записва и съхранява в елек-
тронна избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността и начина 
на гласуване, след което избирателят получава съобщение за приключване на гласу-
ването; след приключването информацията за направения избор става недостъпна за 
следващи потребители, заличава се информацията за самоличността на избирателя, за 
използваните от него потребителско име и парола и начина на гласуване. След като 
избирателят приключи гласуването си, достъпът на използвания от него IP адрес до 
сайта се блокира. При гласуването няма да се допуска използване на прокси-сървъ-
ри14. Данни от гласуването по интернет за партии, коалиции, инициативни комитети 
и кандидати няма да се оповестяват до 21.00 часа в изборния ден. ЦИК ще обобщава 
резултатите и ще прави анализ на гласуването по интернет.  

По отношение обхвата на експерименталното електронно гласуване се предлага 
и друг вариант: на първите два избора след влизане в сила на промените в Кодекса да 
се проведе експериментално дистанционно електронно гласуване с избиратели от 500 
избирателни секции, от които не по-малко от 250 и не повече от 400 – в градове с на-
селение над 100 хиляди души, по ред, определен от ЦИК по предложение на КДЕГ. 
Гласовете, подадени дистанционно по електронен път при експерименталното про-
веждане, ще се считат за валидни. 

 
Идеята за електронно гласуване по интернет има както привърженици, така и 

противници. Поради това проектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс 
предизвика дебат в Народното събрание относно възможните опасности и проблеми 
при въвеждането на ДЕГ. На първо място, беше отчетен фактът, че по въпроса за 
дистанционното електронно гласуване бе проведен референдум на 25.10.2015 г. /по 
предложение на президента на Републиката/, като при 39,67 % избирателна актив‐

                                                 
12 С препоръчано писмо в двоен запечатан плик на пощенския адрес, посочен от лицето, не по-
късно от 20 дни преди изборния ден, или на общинската администрация не по-късно от 18 дни 
преди изборния ден. 
13 Прекратяването не се отнася за съответния IР адрес. 
14 При опит за гласуване чрез прокси-сървър избирателят получава съобщение за това, като 
паролата му се блокира за срок три часа при първия опит и за 6 часа – при всеки следващ. 
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ност резултатът беше 69,50% за въвеждането на електронното гласуване, т.е. за съз‐
даването на система за ДЕГ са гласували 1 883 411 български граждани15. Този висок 
процент несъмнено води до необходимост НС да предприеме мерки за реално осъще-
ствяване на тази възможност, желана от суверена. От друга страна, част от полити-
ците и теоретиците изразяват опасения относно възможното разкриване на тайната на 
вота и на личните данни на избирателите при гласуване по интернет. Освен това, до-
колкото ДЕГ не се осъществява в контролирана среда, не винаги е сигурно, че гласът 
е подаден от лицето, индивидуализирано със своя ЕГН и парола като гласоподавател. 
Венецианската комисия също приема в Кодекса за добри практики в изборната мате-
рия, че електронното гласуване е допустимо само при условие, че същото е сигурно и 
надеждно. Електронните методи за гласуване се считат за сигурни, ако системата мо-
же да издържи на умишлена атака; те се приемат за надеждни, ако могат да функци-
онират самостоятелно, без оглед на всякакви хардуерни и софтуерни проблеми. Ос-
вен това, прозрачността на системата следва да бъде гарантирана в смисъл да е въз-
можна проверка дали функционира правилно16. Съгласно доклада на същата комисия 
относно съвместимостта на дистанционното и електронното гласуване със стандарти-
те на Съвета на Европа, приет през 2004 г., във всички случаи следва да бъде осигу-
рена конфиденциалността на вота17. 

Комисията на НС по правни въпроси се обедини около необходимостта от раз-
ширяване на способите за гласуване и възможността за въвеждане на дистанционно 
електронно гласуване след осигуряване на достатъчно гаранции за тайната на вота и 
изясняване на  механизма за реализирането му. При първото четене на законопроекта 
в НС вносителите изтъкнаха плюсовете на електронното гласуване, разработената си-
гурна система, възможността за промяна на вота, отворения изходен код, позволяващ 
проверка на  сигурността, автоматичното броене на гласовете и т.н. Други депутати 
поддържат тезата, че България все още не е подготвена за електронно гласуване, че 
то не е въведено окончателно в нито една европейска държава, освен в Естония, като 
в САЩ и Германия е имало неуспешен експеримент. Сочат, че няма сигурен, гаран-
тиран път за преноса на данните, че няма да се гарантират тайната на вота, добровол-
ността, автентичността му. В теорията също се изразяват съмнения по тези въпроси. 
Пламен Киров счита, че съществува проблем относно съвместимостта на дистанци-
онното електронно гласуване с принципите на всеобщото и равно избирателно право 
с тайно гласуване, както и с принципа за лично изразяване волята на избирателите 18. 

 
 

                                                 
15  По данни от официалната страница на ЦИК - 
http://results.cik.bg/minr2015/tur1/referendum/index.html 
16 По-специално, лицата следва да могат да получат потвърждение за вота си и при 
необходимост – да го коригират без разкриване тайната на вота; също така, системата следва 
да бъде ясна /прозрачна/ -   
вж.http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e  
17 Вж.http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2004)012-e  
18 Авторът сочи, че и в най-развитите демокрации въвеждането на електронното гласуване е в 
застой, и че то бележи успех в ограничен брой държави – Естония, Швеция, Холандия и 
Франция. – Вж. Киров, Пл. Конституционноправни проблеми на електронното гласуване. – В: 
Конституционни изследвания 2010-2011 г.: Двадесет години от приемането на четвъртата 
българска конституция - конституционен консенсус и конституционни конфликти. С., УИ „Св. 
Кл.Охридски”, 2014, с.13-33. 
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В заключение, считам, че при добро разработване на дистанционното електрон-
но гласуване то би увеличило избирателната активност, особено на българските 
граждани извън страната, както и би спомогнало избирателите да упражнят правото 
си на глас в удобно за тях време и обстановка. Действително в някои държави експе-
рименталното електронно гласуване се е провалило поради хакерски атаки, довели до 
срив в системата. Поради това след евентуалното приемане на закона е важно експе-
рименталното провеждане на дистанционно електронно гласуване поне на 2-3 избо-
ра, преди същото да бъде въведено като алтернативно на хартиеното или машинното 
гласуване. Независимо от рисковете, които и Конституционният съд посочва в своето 
Решение № 4 от 04.05.2011 г. по к.д. № 4 от 2011г. /обн. ДВ, бр.36/10.05.2011 г./, 
свързани с опазването на личните данни и тайната на вота, считам, че въвеждането на 
гласуването по интернет е неизбежен етап в развитието на комуникациите и техноло-
гиите, както и на съвременното държавно управление. От фундаментална важност е 
този преход да бъде направен разумно, да бъдат предвидени и предотвратени всички 
потенциални опасности пред упражняването на избирателните права на гражданите, 
които биха възникнали при този модерен, но и рискован способ за гласуване. 
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Abstract: E-taxation (electronic taxation) is important part of the electronic government 
concept which is based on the principle of convenient, fast and economic access to 
administrative service as well as openness, transparency and accountancy of the governance 
process on the whole. Through this prism, the report analyses the foundations, current state 
and perspectives of e-taxation  in Bulgaria.  
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Масовото навлизане на информационните и комуникационни технологии във 

всички сфери на социален живот, включително в административната дейност, е про-
цес, във връзка с който възникват множество нови тенденции в развитието на 
обществото и държавата. Той от една страна предполага пренос на едно традиционно 
съдържание в дигитална форма, но заедно с това води до надграждане и променяне 
на комуникацията държава - граждани. С напредващото изграждане на електронно 
правителство се засилва взаимодействието между гражданите и институциите. Полу-
чава се свободен достъп до сайтовете на държавните ведомства – за получаване на 
необходимата информация и ползване на услуги, а заедно с това споделяне и обсъж-
дане на обществени проблеми, съобщаване за нередности и даване на предложения.1 
Така непрекъснато разширяващите се възможности за комуникация разширяват и са-
мата публичност по смисъла на Хабермас. Публични – пише той – наричаме органи-
зации, които в противоположност на организациите на затворените общества са 
достъпни за всички.2  

В своя идеален вариант тази достъпност би означавала възможност да 
получаваш  информация, услуги  и евентуално да  оказваш  въздействие  върху систе- 

 
 
 
 

                                                 
1 Вж. В. Сивов, Виртуализацията и фантомите на информационното общество, електронно спи-
сание „NotaBene“, бр.26, http://notabene-bg.org/read.php?id=288 
2 Ю. Хабермас, Структурни изменения на публичността, С.,1993 с. 90. 
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мата.3 В този смисъл Е-управлението е парадигма на отвореност и прозрачност, 
развивана чрез споделяне и сътрудничество.4 

Понятието е-данъци (електронни данъци) използваме условно, за да означим 
електронната система за взаимодействие с приходната администрация, включваща 
възможността за получаване на информация, съдействие, деклариране, плащане на 
данъчни задължения, връчване на съобщения и актове. Съгласно последния доклада 
на PwC и Световната банка през последната година най-широко разпространената в 
световен мащаб характеристика на данъчната реформа, е въвеждането или подобря-
ването на електронните системи за подаване на данъчни декларации и плащане на 
задължения. 10 годишният период на изследването показва, че средното време на 
глобално ниво за спазване на изискванията на данъчното законодателство е намаляло 
с 61 часа, а показателя за броя на плащанията с 8,2 плащания. Всичко това е 
следствие до голяма степен от въвеждането и подобряването на системите за елек-
тронно плащане. Електронното подаване на декларации продължава да има значител-
но влияние за облекчаване на процесите в данъчната администрация.5 Връзките он-
лайн ускоряват процесите и водят до по-голяма ефективност с по-малко човешко 
взаимодействие. При традиционният начин на административно обслужване гражда-
ните често са принудени да преминават през множество процедури, да предоставят 
всевъзможни справки, често в няколко различни институции. „Събирането и ком-
плектоването им изисква много време, усилия и средства, а преодоляването на адми-
нистративните бариери създава огромни трудности за предприемачите и обезсърчава 
желаещите да започнат свой бизнес. Този начин на извършване на услуги – с пряк 
контакт между клиент и чиновник – е хранителна среда за субективизъм при вземане-
то на решение, за изнудване и корупция. Разбирането на хората за администрацията 
са базирани главно на този бюрократичен начин на контакт и повечето от тях въз-
приемат взаимодействието си с нея като неприятно задължение.“6 В тази връзка 
електронното общуване с институциите може да се окаже полезно за положителната 
промяна на облика им и доверието на гражданите към тях. Д. Холмс пише, че „из-
ползването на Интернет не просто ще направи живота на хората по-лесен, то ще 
промени визията им за правителство: съвременно, а не институционално. Ефективно, 
не бюрократично. Отзивчиво, не враждебно. Мрежата има способността да видоизме-
ни облика на правителството така, както никой не можеше да си представи в начало-

                                                 
3 Като пример за добра практика с оглед на последното може да бъде посочена Общинска 
администрация Стара Загора, която от 2014 г. чрез електронна платформа „Моята еОбщина” 
предоставя възможност на всеки гражданин да подаде сигнал, предложение или въпрос и да 
проследи отговора; да се осведоми за повдиганите преди това теми, с тяхното развитие във 
времето. Потребителите имат възможност да оценяват отговорите и решенията, които са полу-
чили, както и да се присъединяват към вече съществуващи публикации, за постигане на по-ви-
сок приоритет по конкретните теми. Основната цел е улесняването на комуникацията между 
граждани и институции, систематизирането и групирането на въпроси, за по-лесна обработка 
от администрациите и не на последно място – изграждане и утвърждаване на доверие към тях, 
от страна на обществото. Това води до подобряване и контрол върху задължителните стандарти за качест-
во на административното обслужване, осигуряване на по-лесен и достъпен начин за контакт на обществото 
с институциите. С.37 доклад за състоянието на администрацията. 
4 Вж, повече Д. Сотирова, Културни бариери пред е-управлението като публична иновация, 
електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.11, 2014 
5 http://www.pwc.com/bg/bg.html 
6 Павлов, П., С. Михалева, Концепцията  „електронно правителство“ - същност, проблеми и 
перспективи, ВСУ  „Черноризец Храбър“, Варна, 2003, с.4-5 
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то на 90-те години, а това е от значение за гражданите и фирмите, които получават 
обществени услуги.“7 

Ускореното развитие на електронното управление (е-управление) е един от ос-
новните правителствени приоритети. През 2014 г. се прие Стратегия за развитие на 
електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътна карта за нейно-
то изпълнение, която дефинира мерките и дейностите, необходими за постигане на 
целите на стратегията, които включват предоставяне на качествени, ефективни и 
леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса; популяризиране, достъп 
и участие; трансформиране на администрацията в цифрова администрация. 

Краткият обзор на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и мате-
риалните данъчни закони показва стремеж нормативната уредба да бъде приведена в 
съответствие с принципите на Стратегия за развитие на електронното управление в 
Република България и Закона за електронното управление. 

Така например съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), 
чл.29, ал.4, в сила от 01.07.2011 г., съобщенията могат да се връчват и с електронно 
съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по прихо-
дите. Чл. 30, ал.6 постановява, че електронното съобщение се смята за връчено, кога-
то адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно 
съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информаци-
онната система на компетентната администрация. Съдържанието на електронното 
съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на 
записа в информационната система. 

С промените в разпоредбата на чл.87, ал.7 ДОПК в сила от 01.01.2016 г., 
информацията или удостоверението за наличие или липса на задължения може да се 
получава и по електронен път. Ал.9 на същия член сочи, че регистрираното лице има 
право на електронен достъп до данъчно-осигурителната си сметка по ред и начин, 
определени със заповед на изпълнителния директор на НАП. Искане за издаване на 
документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или 
задължения може да се подаде до компетентната дирекция по електронен път. 
(чл.89, ал.1). Документът се получава в териториалната дирекция, където е подадено 
искането, но заинтересованото лице може да определи и друг начин за получаване на 
документа, включително електронен път (чл.90, ал.3).  

По отношение подаването и приемането на данъчните декларации чл. 99, ал.1 
постановява, че декларацията може да се подаде и по електронен път. Чл.101, ал.1 
сочи, че видовете декларации и другите документи или данни, подлежащи на подава-
не и на технически носител или само на технически носител, се определят със съот-
ветния нормативен акт. За декларациите и другите подавани на технически носител 
документи или данни се използва програмен продукт, одобрен от изпълнителния 
директор на НАП или определен от него орган по приходите, като той се получава от 
всяка териториална дирекция или чрез Интернет. (чл. 101, ал.2). 

Чл.102 ДОПК регламентира подаването и приемането на документи по елек-
тронен път. Подаването на декларации, документи или данни по електронен път се 
извършва от субекта или от негов представител с квалифициран електронен подпис 
или с издаден от Националната агенция за приходите персонален идентификационен 
код. При приемането на декларации, документи или данни, подадени по електронен 
път, се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат 
на подателя с електронно съобщение. Декларации, документи или данни, които не 

                                                 
7 Холмс, Д., Стратегии за електронно правителство, С, 2002, с.19-20 
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съдържат единен граждански номер на осигурено лице, периода, за който се отнася 
информацията, или не отговарят на изискванията за формат на записа и попълване на 
съответния вид документ, не се приемат и на подателя се изпраща съобщение за 
отказ в тридневен срок от получаването им. Условията и редът за издаване и използ-
ване на персонален идентификационен код (ПИК), както и видовете декларации, до-
кументи или данни, които могат да се подават чрез използването му, се определят със 
заповед на изпълнителния директор на НАП. 

По нататък, във връзка с действия за доброволно изпълнение на публичните 
задължения, чл. 182, ал.2 ДОПК (в сила от 01.01.2016г.) установява, че ако задълже-
нието не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат предприети 
действия за принудителното му събиране, органът, установил вземането, съответно 
орган на НАП, може да уведоми длъжника писмено, по телефона, с посещение на 
място, с електронно съобщение на посочен от него електронен адрес и/или по друг 
подходящ начин за последиците и възможните действия по събирането на вземането, 
в случай че не изпълни доброволно определените задължения. 

Когато публичното вземане не бъде платено в срок, изпълнително производство 
се образува въз основа на заявление по електронен път до публичния изпълнител от 
публичния взискател (чл.220, ал.1 в сила от 01.01.2016 г.). При започнато производст-
во по принудително изпълнение и продажба на вещи чрез търг, ако цената не бъде 
внесена по посочената сметка от обявения за купувач, публичният изпълнител съста-
вя протокол, с който обявява за купувач наддавача, предложил следващата по размер 
цена, като му изпраща съобщение за това на посочения от него електронен адрес (не 
се предвижда друг начин на уведомяване). Електронното съобщение се смята за 
връчено с изтичане на тридневен срок от изпращането му (чл.249, ал.2 и 3 и чл.254, 
ал.2 и ал.3, всички в сила от 01.01.2016 г.) 

За да се насърчи интернет взаимодействието с приходната администрация с 
промяната на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в 
сила от 01.01.2015 г., ползването на отстъпка в размер 5 на сто върху данъка за до-
внасяне по годишната данъчна декларация за лицата, които подадат годишна данъчна 
декларация до 31 март на следващата година, важи само при подаване по електронен 
път (чл.53, ал.1 ЗДДФЛ). Декларацията по електронен път може да се подаде с пер-
сонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис, а от интернет стра-
ницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. 
Дължимият данък върху доходите, определен с годишната данъчна декларация, се 
заплаща до края на април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. 
Плащането, освен по пощата с пощенски запис или в банков офис с преводно нареж-
дане, може да стане и по интернет (системата за онлайн плащане). По данни на НАП 
през 2014 г. едва 13.58% от задължените лица са подали годишна данъчна декларация 
по чл.50 ЗДДФЛ, и съответно 72.06% – за задължените по чл. 73 ЗДДФЛ лица (пред-
приятия и самоосигуряващи се лица, платци на доходи). 

По сходен начин Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) в чл. 
92, ал. 5 предвижда, че данъчнозадължено лице, което подаде годишна данъчна дек-
ларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по 
електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка 
в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. 
Начините за деклариране и внасяне на данъка по Интернет са посочени по горе. За 
2014г. 56.77% от задължените лица са декларирали корпоративен данък по Интернет. 

От началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фир-
мите подават в НАП, се изпращат само по интернет, когато покупките или продажби-
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те на дружеството за месеца са повече от пет (чл. 125, ал.12 от Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) 8). Данните на НАП за 2014 сочат, че декларации по 
ДДС по електронен път изпращат  99,9% от регистрираните по ДДС търговци. 

Съгласно чл.84, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, данъчни доку-
менти по смисъла на закона са акцизен данъчен документ или регистриран електро-
нен акцизен данъчен документ и известие към акцизен данъчен документ или регист-
рирано електронно дебитно или кредитно известие, като всички акцизни документи 
следва да бъдат регистрирани в информационната система на Агенция Митници9 (за 
издаден регистриран електронен акцизен данъчен документ се смята документът, ре-
гистриран в информационната система на Агенция Митници по ред, начин и във 
формат, определени с правилника за прилагане на закона. (ал.5)). При наличие на 
извънредни обстоятелства, при които системата на Агенция “Митници“ не работи, се 
разрешава издаване на данъчен документ на хартиен носител. Когато бъде възстано-
вена работата на системата, лицата,освободили акцизни стоки с данъчен документ на 
хартиен носител (чл.85а, ал.1), са длъжни в 7 дневен срок да го регистрират в инфор-
мационната система. Акцизната декларация, която подават задължените лица, може 
да бъде подавана и по електронен път (чл.87, ал.8).   

 

Електроните услуги на НАП дават дистанционен достъп на гражданите до най-
често използваните справки, документи и др., като са събрани на едно място в т. нар. 
Портал за електронни услуги на НАП. Е-услугите на НАП условно са разделени в три 
групи, в зависимост от начина на достъп до тях: 

- Е-услуги с ПИК – за да се ползват, лицето трябва да вземете своя персонален 
идентификационен код (ПИК) от офиса си по постоянен адрес. Чрез ПИК 
може да се подаде годишна данъчна декларация, да се направи справка за за-
дълженията, за плащанията към бюджета, справка за дължими местни данъци 
и такси и други.   

- Е-услуги със свободен достъп (е-услуги, за които не е нужен електронен под-
пис) – такива услуги са: проверка на здравния статус; плащане на данъци и 
осигуровки; публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ДДС и др. 

- Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) – с електронен 
подпис могат да се подават декларации и документи по ЗДДС; VIES деклара-
ции; уведомления за трудови договори по чл.62 и чл.123 от КТ; осигурителни 
декларации; декларации за облагане с корпоративен данък; декларация за об-
лагане на доходите на физическите лица и др.10 

 
От 2009 г. стартират електронните услуги на Информационна системата 

„Контрол” (ИС „Контрол”) на НАП. Системата предоставя различни електронни ус-
луги, във връзка с контролните производства (ревизии, проверки), достъпни с квали-
фициран електронен подпис (КЕП): - връчване и предоставяне по електронен път на 

                                                 
8 Чл.125, ал. 12: „Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период 
съдържа повече от пет записа, тогава справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по 
ал. 3 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс.“ 
9 Агенция Митници поддържа информационна система за регистриране на подаваните по елек-
тронен път документи. По отношение на акцизите и свързаните с тях електронни декларации и 
документи е създадена т.н. Българска акцизна централизирана информационна система 
(БАЦИС). 
10 Вж. www.nap.bg 
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документи на клиентите на НАП; - подаване на документи от задължените лица 
(искане за отвод от участие в производство; искане за възлагане на експертиза от за-
дълженото лице; молба в свободен текст; молба за поправка на очевидна фактическа 
грешка, допусната в Ревизионен акт/Акт за прихващане и възстановяване; възраже-
ние; молба за спиране на производство - като почти всички имат стандартни текстове 
на страницата на услугата); - справка относно приключилите и текущи контролни 
производства спрямо задължени лица; - справка за връчените/получените от НАП до-
кументи и подадените към НАП документи от задължените лица в рамките на кон-
тролни производства. Важно е да се посочи, че  при първото активиране на препрат-
ката от страницата, се визуализира съобщение, че след изтегляне, документите в ар-
хива се считат за връчени. Датата на първото натискане на електронната препратка се 
приема за дата на връчване на документите. Връчването по електронен път е равно-
силно на връчването на хартия.11 

От 01.01.2015 в Закона за местните данъци и такси (чл.3, ал.2) е предвидена въз-
можност данъчните декларации за местните данъци и такси да се подават и по елек-
тронен път по реда на ДОПК. Но все още единствената електронна услуга, която об-
щините предлагат на Интернет страниците си, е за електронна справка относно дъл-
жими данъци и такси (такава може да бъде направена и на Интернет страницата на 
НАП). Проверката на местните данъци и такси изисква въвеждането на специален 
идентификационен код (ПИН,КИН), който може да бъде получен лично в отделите 
„Местни данъци и такси“ към общините, а по-рядко и чрез заявка за получаване на 
посочен e-mail, каквато възможност например е предвидена на сайта на Община 
Русе. С оглед на идентификацията някои общини изискват не код, а потребителско 
име, парола и първоначална регистрация за достъп до електронни услуги, която се 
осъществява с попълване на заявление за предоставяне на е-услуги в деловодствата 
(Община Смолян). Така, за разлика от НАП, по отношение на електронното данъчно-
то обслужване на лицата общините изостават и като важна задача пред тях стои оси-
гуряването на необходимата онлайн платформа, която да дава възможност и за прие-
мане на декларации за местни данъци и такси по електронен път.12 

Въпреки че НАП е едно от ведомствата у нас с най-добре развити електронни 
услуги до момента, през годините те се ползват от физическите лица е с много по-ба-
вен ръст от този на юридическите лица. От една страна все още липсва добре обосо-
бено информационно общество – общество, в което обществените отношения са ос-
новани на  всеобщия достъп и използване на информационните и комуникационни 
мрежи и услуги от мнозинството граждани. По данни на Националния статистически 

                                                 
11

 Вж. ИС „Контрол” Ръководство за употреба – Електронни услуги 
https://inetdec.nra.bg/docs/%D0%98%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%
D0%BB%20-
%20%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%2
0%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%
D0%B3%D0%B8_19_08_2014.pdf 
12

 При общините към момента по отношение на данъчното обслужване на лицата по електронен ред все 
още преобладава предоставяне на услугите на ниво 2. Предоставянето на административни услуги по 
електронен път има 4 нива в зависимост от достигнатото ниво на развитие и възможностите за електронно 
предоставяне: Ниво 1: Информация: предоставяне на онлайн информация за обществените услуги Ниво 2: 
Едностранна комуникация: електронен достъп до формуляри Ниво 3: Двустранна комуникация: електрон-
на обработка на формуляри, включително електронна – персонална идентификация Ниво 4: Извършване на 
сделки, включително разплащане и доставка. с.34) Доклада за състоянието на администрацията за 2014 г., приет 
с Решение на Министерския съвет № 346 от 21 май 2015 г 
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институт към 11.12.2015 г. лицата използващи Интернет за взаимодействие с общест-
вените институции през последните 12 месеца са едва 17,8 %.  Към същата дата дома-
кинствата, които имат достъп до Интернет са 59,1 %, а лицата които, използват регу-
лярно Интернет – общо 54,6 %. 13 От другата страна са трудностите, свързани с иден-
тифицирането на гражданите в електронната среда. Доскоро единственият начин за 
надлежно идентифициране, заявяване и ползване на електронни административни 
услуги (включително и тези на НАП) беше чрез използването на квалифициран елек-
тронен подпис. 

 За да стимулира и облекчи достъпа до електронните услуги, през 2014г. НАП 
предлага и са приети законодателни промени за подаване на данъчни и осигурителни 
декларации с ПИК (персонален идентификационен код). Той е безплатна алтернатива 
на електронния подпис, която дава възможност за достъп до множество (не всички) 
електронни услуги – проследяване на информацията в данъчно-осигурителна сметка – 
задължения (включително за местни данъци и такси) и плащания, подаване на да-
нъчни декларации, заявяване на удостоверение или друг данъчно-осигурителен доку-
мент от НАП. Предстои да бъде приет и Закона за електронната идентификация, 
съгласно който на гражданите ще могат да се издават карти за електронна идентифи-
кация (еднозначно определяне на самоличността на лице във виртуалната среда) на 
отделен носител – смарт карта с универсален цифров код. Електронната идентичност 
ще даде възможност на лицата – физически и юридически, за извършване на елек-
тронни изявления, включително заявяване и получаване на всички електронни адми-
нистративни услуги.14 

Така пренасянето на обществените взаимодействия във виртуалната среда и 
формирането на нова технологична социална среда, която се превръща в естествена, 
неизбежно засяга процеса на държавно управление и предоставянето на администра-
тивни услуги. Е-данъците са важна част от концепцията за електронно правителство, 
която се основава както на принципа за удобен, бърз и икономичен достъп до адми-
нистративно обслужване, така и на началата за отвореност, прозрачност и отчетност 
на управленския процес като цяло. В обобщение на изложеното по-горе може да се 
посочи, че по отношение на е-данъците в България като цяло е изградена добра и ра-
ботеща онлайн платформа (изключение засега правят местните данъци и такси). По-
добряването ефективността на системата върви успоредно с процеса на изграждане 
на информационното общество, който следва да е сред приоритетите на съвременни-
те управленски структури. Въвеждането на универсални удостоверения за електрон-
на идентичност у нас значително ще облекчи и насърчи използването на електронни 
административни услуги, включително и данъчни, а заедно с това ще  даде възмож-
ност за участие на гражданите и в други електронни процеси свързани с електронно-
то управление, което ще е важна крачка към неговото действително изграждане. 
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Abstract: The development of information and communication technologies in recent 
decades changed the dimensions of distribution and exchange of goods in state-organized 
societies and created new opportunities for realization of legal discourse. The legal discourse is 
connecting two different counter parties in respect of a particular good. Discourses are 
modeled in legal rows that also have virtual dimensions. 
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Правото регулира човешката дейност, като създава устойчиви модели на пове-

дение за диалог по повод взаимен възмезден обмен на блага. В този смисъл то се от-
нася до човешката активност, която е насочена към преобразуването на социалната 
действителност във връзка с определени цели през различните периоди от развитието 
на човешката цивилизация. Историческото развитие се състои, както от явления – 
повтарящи се в същността си обстоятелства, така и от конкретни, неповторими съби-
тия. По този начин фактичността в изследването на обществото е свързана с историч-
ността на неговото съществуване и на неговото познаване. [9; 40]  

Цивилизацията се проектира най-напред в предметния свят и в този смисъл чо-
вешката личност също се явява предмет на манипулативно въздействие. [6; 93] Развитие-
то на информационно-комуникационните технологии през последните десетилетия про-
мениха измеренията за разпределение и обмен на блага в държавно организираните 
общества и създадоха нови възможности за реализиране на юридическия дискурс.  

 Юридическият дискурс е свързването на две насрещни различни страни по по-
вод на едно конкретно благо. Ролята му е да сведе релативността на общото до опре-
делеността на конкретното, частното, свързаното с отделния индивид. Новите инфор-
мационни и комуникационни технологии се развиват все по-динамично, като придо-
биват самостоятелен облик в една нова високотехнологична среда, която се отразява вър-
ху същността на дискурса и дава основание да се говори за виртуален достъп до блага. 

Виртуалната правна реалност, от гледна точка на правната теория, се определя 
като „още една среда, наред с познатата ни обществена среда на прединформацион-
ното общество, в която протичат цялостни процеси на правно действие” и състояща се от 
„явления, състояния и специално-юридически механизми, чрез които правната система 
съществува и действа във виртуалната среда. Виртуалната правна реалност притежава 
специфични качества, които извеждаме от особеностите на информационната среда и 
въздействието й с правния свят, който именно се обективира с тази среда. Тя съществува 
като идеално явление – „виртуалната реалност е идеална, но реална, за разлика от идеал-
ни явления в други съществувания, които са идеални, но нереални”. [4; 9]   

Същевременно тя е и системно образувание с технологична основа. Правото и 
съвременните технологии са неразривно свързани и именно резултатът от тяхното 
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тясно взаимодействие е виртуалната правна реалност. Отделните й елементи, юриди-
чески инструменти и правно-технологични сегменти логически следват един от друг, 
доразвиват се и се взаимодопълват, взаимоконтролират и взаиморазвиват и въпреки 
това остават независими, както независима е виртуалната правна реалност от тради-
ционната такава. [3; 9]    

Правото възниква като мяра на социално равенство като се съотнася по еднакъв 
начин с правните субекти и реалните факти и дава на първите равни възможности. 
Същевременно разпределянето на благата и правните позиции се извършва чрез от-
мерването им в съответствие със социалната справедливост, за да се постигне спра-
ведлив баланс между давано и получавано, за да покаже  едно специфично състояние 
на степента на обвързващата сила и важимост на правната субстанция, като съизме-
римост на противопоставени позиции по повод блага. [5; 47-49]  Справедливо отме-
реното се възприема като благо, като морално достойно и предизвиква удовлетворя-
ване на чувството за справедливост. Общественото взаимодействие се осъществява 
интерактивно, двустранно. Правото следва този реален модел на обществен диалог, 
като налага свои императивни правила за поведение на двете страни. Правните нор-
ми са общи и абстрактни правила, чрез които се изгражда юридическия дискурс. 
Юридическия дискурс е също общ и абстрактен модел, който се осъществява чрез ре-
ални правоотношения и правни връзки между правните субекти. Чрез модела на юри-
дическия диалог двете страни получават от правото свои правни позиции. Позициите 
включват модели на правноустановено поведение – субективни права, юридически 
задължения, правни заповеди и правни забрани. [1; 175-180]    

Правните позиции са съотнесени една с друга, те са корелативни, като корела-
цията е различна. В едни случаи двете позиции включват съответно субективно 
право и насрещно правно задължение или няколко разменени права и задължения в 
други случаи. Съществуват и други хипотези, където правната позиция на едната 
страна включва субективно право да се издават заповеди и забрани, насочени към 
другата страна. Тук императивите се включват в насрещната правна позиция като за-
дължение за подчинение. Разликата между двата вида правновъзложени задължения, 
е че първите, обикновените задължения, са задължения за престация, докато при вто-
рите няма правно определени претенция и престация.  

Правото урежда обществените отношения по повод на блага. Това са разнообразни 
явления от материален и идеален характер, чието вписване в правния мир им придава 
правна значимост. Правните блага се характеризира както със субстанционални, така и с 
юридически белези. Към първите спадат тяхната обществена значимост чрез възмож-
ността на удовлетворяват потребности на правните субекти. Към вторите се отнася тях-
ното признаване от позитивното право за обекти на субективни права, задължения и 
императиви във връзка ц селите и задачите на правното регулиране. [8; 466-471]   

Благата могат да се дефинират като емпирични дадености, по отношение на 
които правните субекти организират дейността си за задоволяване на своите потреб-
ности. Самата дума „благо” означава „добро”, което води до въпросите кое е добро, 
за кого е добро, как е добро. В индивидуален план благото е нещо добро за отделния 
индивид, чрез което той отговаря на своите нужди и потребности. Всеки човек има 
различни нужди и потребности, които се задоволяват чрез различни блага. В този 
смисъл не може да има изчерпателен списък на съществуващите блага, на тяхното 
количество и качество, но може да се посочи как се контролира и гаратнира достъпът 
и ползването на благата – чрез нормите на различните нормативни регулативни соци-
ални системи – религия, традиция, нравственост, право. 

Благата не са право, те са обект на отношенията на разпределение и обмен, 
които се регулират от правото. Съществуват определен кръг блага, които са екзистен-
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циално нужни на всеки човек и чрез чието разпределение са постига социалната 
достатъчност на обществото. Тези материални, духовни и организационни блага са 
обект на правно регулиране. Тези блага се разпределят според принципа „на всекиму 
неговото”, като правото отмерва границите на позволената власт върху благо. Вед-
нъж разпределени благата се превръщат в притежание на правните субекти, които ги 
използват в свой интерес. Те са съизмерими и могат да бъдат разменяни за съответен 
еквивалент, като същевременно са от значение за удовлетворяване на признати от 
правото интереси. [1; 176-180]    

Благата притежават свойството полезност. Те носят полза, защото задоволяват 
определени потребности. Интересът е усвояването на полезността на благото. Когато 
се казва, че субективното право е признат интерес, това означава, че то е призната 
власт върху благо, която позволява да се усвоява неговата полезност. 

В зависимост от различни критерии се очертават следните групи блага. 
Според субекта, който ги ползва, благата се делят на индивидуални, колективни 

и общностни. Индивидуалните блага са средства за осигуряване на достойното 
съществуване на човека като социален субект. Колективните блага се получават и об-
менят в съобщност с други индивиди. 

Благата, които са всеобща ценност принадлежат и се ползват от всички членове 
на обществото. Същевременно обществените блага не могат да се противопоставят 
на благото на отделните хора. То е благо на всеки и благо на всички. Неговото полз-
ване не може да противоречи на индивидуалните цели и интереси, но и не може да се 
ползва в тяхна вреда. [10; 57]    

Според произхода си благата са естествени и придобити. Естествените блага 
произтичат от природата на човека и представляват биосоциални дадености, екзис-
тенциално присъщи на човешкия индивид. Според нас именно естествените блага са 
в основата на концепцията за естествените права. 

Според предназначението си благата биват необменни и обменни. Необменните 
блага са предмет на разпределителни отношения, а обменните блага на отношения на 
размяна между субектите. 

Според социалния си характер благата биват частни и публични. Частните блага 
се разпределят и обменят между субектите, за да задоволят техните лични потреб-
ност и интереси. Публичните блага винаги служат за задоволяване на обществени 
интереси и са насочени към постигане на обществено значими цели. Публичните бла-
га се разпределят и обменят по начин, съхраняващ целостта на общността.  

Съществуват и блага, които задоволяват интересите на частните субекти, но се 
разпределят и получават по реда на публичните услуги. [1; 181]    

 Правото отразява обществената организираност и условно може да бъде 
структурирано в различни правни редове, включващи последователно различни 
правни състояния. Всеки правен ред дава израз на прехода от едно правно състояние 
като условие, към друго като цел. Нормативния ред включва различни дискурси, 
подредени в последователност и натоварени с различна роля. Това са така наречените 
правни състояния. Целта на всеки нормативен ред се изразява в правни последици. 

Дискурсите се моделират, на първо място, в позитивни редове. С оглед на това 
каква функция изпълняват, те биват статичен и динамичен правни редове. Статичния 
позитивен нормативен ред е модел на развитие на правното явление в което правната 
цел е упражняване на получена позиция. Такъв характер имат предимно правните 
явления, уреждащи разпределението на блага. Този нормативен ред включва две 
състояния – предпозиция и диспозиция. Чрез статичен нормативен ред се моделира 
разпределението на необменните, естествени и придобити блага. Статичния правов 
ред обхваща и осъществяването на обмена на блага. Динамичния позитивен нормати-
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вен ред урежда обмена между блага, при който се прехвърля едно право върху благо 
от един субект на друг. Правното явление се моделира и в негативни нормативни 
редове. Нормалното и желано протичане на социалното взаимодействие заложено в 
модела на всяко правно явление.  

Едно правно явление обаче може да се прояви и в алтернативни варианти, което 
налага те също да бъдат предвидени като правни редове. Алтернативата е отклонение 
от модела на ред, което може да доведе до неполучаване на желано правно качество. 
Посочените възможни алтернативи са предвидени от правото като отделни правни 
състояния. Те поставят началото на нови – негативни правни редове, в които се раз-
вива правното явление. Първото възможно отклонение от диспозитивния ред е непра-
вомерно осъществяване на предпозицията, което е заложено като основание за охра-
нителен нормативен ред в развитието на правното явление.  

В модела на правното явление са предвидени две възможни отклонения в пред-
позицията – действие без правно качество; липса на необходимо правно качество или 
на конкретизиращи го изисквания и действия извън позиция, включително и неспаз-
ване на свързаните с позицията правила. Второто възможно отклонение от позитив-
ния ред на правното явление е неправомерното действие срещу позиция. То обуславя 
санкционен нормативен ред. 

Защитният нормативен ред се включва главно като процесуално производство, 
осъществяван от органите на съдебната власт. Оспорването, осъществявано чрез уп-
ражненото право на защита поражда нов правен дискурс и насочва развитието на 
правното явление в защитен нормативен ред. В този нов ред оспорването като правна 
предпозиция се очертава чрез правния интерес. В наказателното производство инте-
ресите на пострадалия, както и на извършителя се предпоставят. Правото на защита 
включва една претенция, породена от несъгласието. Защитата се състои в това да се 
установи дали исканията, претенциите за неправомерност или противоправност са ос-
нователни или неоснователни. В този смисъл може да се говори за електронно право-
съдие. С това понятие се означава „комплекс от финансови, организационни, техноло-
гични, образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на ин-
формационните и комуникационните технологии в съдебната система и по-специално за 
осигуряване на възможност на гражданите за упражняване на процесуални права в 
електронна форма, извършване на удостоверителни изявления от органите на съдебната 
власт, издаване на актове на органите на съдебната власт в електронна форма, обезпеча-
ване на вътрешната организация на работата с електронни дела и обмена на електронни 
документи между различните участници в системата на правосъдието“. [2]    
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Анотация: Специфичният метод за борба срещу престъпността в наказателното 
право е наказателната санкция. За да постигне целите си санкцията трябва да 
бъде такава, че да окаже достатъчно интензивно и ефикасно въздействие с оглед 
на предотвратяване в бъдеще на извършването на престъпения. В тази статия ще 
разгледаме как тези положения са имплементирани в нормите от глава Девета „а“ 
от Наказателния кодекс и Директива 2013/40 на ЕС. От направените изводи ще 
формулираме предложения de lege ferenda за преодоляване на някои непълноти в 
съществуващото законодателство. 
 

Ключови думи: наказание, компютърни престъпления, Директива 2013/40/ЕС 
 
Anotation: The most important and specific method to respond to crime is punishment. In 
order to achieve the main purposes of punishment offences should be punishable by 
effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions. In this article are observed the 
punishments for computer crimes under Bulgarian Criminal Code and provisions of 
Directive 2013/40 on attacks against information systems and replacing Council 
Framework Decision 2005/222/JHA. 
 

Key words: punishment, computer crimes, Directive 2013/40 
 
 

Навлизането и широката  употреба на електронни устройства и информационни 
системи доведе и до увеличаване на неправомерните посегателства в тази сфера. 
Материалните вреди от тези престъпления също нарастват значително. Ако по света 
компютърните престъпления са все по-обичайно явление у нас те по-скоро все още са 
в категорията на по-екзотичните. Ето защо нарастващия брой и опасност на този вид 
престъпления изискват адекватни наказателноправни мерки от страна на държавата. 

Специфичният метод за борба срещу престъпността в наказателното право е на-
казателната санкция. За да постигне целите си санкцията трябва да бъде такава, че да 
окаже достатъчно интензивно  и ефикасно въздействие с оглед на предотвратяване в 
бъдеще на извършването на престъпения.1 В тази статия ще разгледаме първо какви 
наказания са предвидени в нормите от глава Девета „а“ от Наказателния кодекс и 

                                                 
1 Ненов, Ив. Наказателно право на Република България. Обща част. Книга първа. Софи-Р, С., 
1992 г., стр. 13 
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решението, възприето в Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 август2 и  ще формулираме предложения de lege ferenda за преодоляване 
на някои непълноти в съществуващото законодателство. 

 
I. 
Нашият законодател е предвидил състави за компютърни престъпления като е 

обособил самостоятелна глава Девета „а“ и е включил отделни състави в други глави 
от Наказателния кодекс – глава втора „ Престъпления против личността“– чл. 159,  
глава трета „Престъпления против правата на гражданите“ чл. 172, глава пета 
„Престъпления против собствеността“ от НК.3 Оттук някои автори правят и условно-
то деление на компютърните престъпления на същински и несъщински.4 Към същин-
ските компютърни престъпления причисляват тези, уредени в глава Девета „а“  
(чл. 319а – чл. 319е от НК), които засяга обществени отношения, осигуряващи нор-
малното функциониране на компютри, компютърни и информационни системи, а 
към несъщинските  тези, които се извършват чрез компютър, компютърни системи и 
информационни системи. Поради ограниченият в обема и за нуждите на настоящото 
изложение анализа обхваща само т.нар. същински компютърни престъпления. 

 

Като цяло българското законодателство е съобразено с основните международ-
ни актове, които уреждат материята. През 2013 г. Европейския парламент прие  
Директива 2013/40/ЕС, която установява минимални правила за определянето на пре-
стъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи с 
цел да способства за предотвратяването на тези престъпления и да подобри сътрудни-
чеството между съдебните и други компетентни органи. Директивата включва в съ-
държанието си разпоредби относно дефиниции на понятията „информационна систе-
ма“ и „компютърни данни“ (чл. 2); дефиниране на престъплението, свързано с незако-
нен достъп до информационни системи (чл. 3); престъпленията, свързани с незаконна 
намеса в система (чл. 4); престъпленията, свързани с незаконна намеса в данни (чл. 5), 
престъплението, свързано с незаконно прихващане (чл. 6). В чл. 8 са установени 
изисквания относно предприемане на необходимите мерки от държавите членки във 
връзка с подбудителството, помагачеството и опита към компютърни престъпления.   

Директива предвижда наказания за случаите, които не се считат за маловажни, 
като оставя на  държавите членки да решат кои случаи са  маловажни в зависимост от 
своето национално право и практика. 

5 Посочва се, че предвидените наказания за ком-
                                                 
2 Директива 2013/40/ЕС  на Европейския Парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. относно 
атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на 
Съвета. ОВ 218 от 14.8.2013 г. 
3 Копчева, М. Компютърни престъпления. Сиби, С., 2006 г., стр. 42. 
4 Грошев, Ч. Престъпления против интелектуалната собственост. Бюлетин на асоциацията на 
прокурорите в България, бр. 3, 2008 г., стр. 35-36. 
5 Съгласно чл. 93, т.7 от НК „маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с 
оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчава-
щи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикно-
вените случаи на престъпление от съответния вид  Даден случай може да се счете за малова-
жен например ако причинените от престъплението вреди и/или рискът, който то поражда за 
публичните или частните интереси, като например по отношение на целостта на компютърната 
система или компютърните данни или по отношение на неприкосновеността, правата или дру-
ги интереси на дадено лице, са незначителни или от такова естество, че не е необходимо да се 
налага наказание в съответните предвидени в правните разпоредби предели или да се налага 
наказателна отговорност. 
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пютърни престъпления следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и 
следва да включват лишаване от свобода и глоби в алтернативна или кумулативна 
санкция, като в чл. 9 се установява и минимален размер на наказанието лишаване от 
свобода по отношение на някои от престъпленията. Именно в тази  част  нашият за-
конодател все още не е привел в пълно съответствие разпоредбите на глава Девета 
„а“ с изискванията на Директивата, въпреки че Определеният в чл. 16, параграф 1 
срок за това действие изтече през септември 2015 г. 6  

В глава Девета „а“ от нашия Наказателен кодекс са предвидени само два вида 
наказания – лишаване от свобода и глоба. Лишаването от свобода е предвидено като 
самостоятелно наказание  в нормите на чл. 319а, ал. 4 и ал. 5 от НК и чл. 319д, ал. 1 и 
ал.2 от НК. В останалите разпоредби глобата е предвидена като самостоятелно, ал-
тернативно или кумулативно наказание наред с лишаването от свобода. 

Глоба е предвидена като самостоятелно наказание в следните случаи: 
-    чл. 319а, ал. 1; 
-    чл. 319г, ал. 1 и ал. 2; 
-    чл.319е от НК 
Глоба се налага  кумулативно с лишаването от свобода  за престъпленията по:  
- чл. 319а, ал. 2; 
- чл. 319б, ал. 2 и ал.3; 
- чл. 319в, ал. 1 и ал. 2; 
- 319г, ал. 3 от НК. 
или като алтернативна санкция за престъпленията по: 
-  чл. 319а, ал. 3 и ал. 4 от НК; 
-  чл. 319б, ал. 1. 
В нашия наказателен кодекс предвиденото наказание лишаване от свобода е 

значително по-ниско от установените в директивата правила за определяне на разме-
ра на наказанието лишаване от свобода. Директивата задължава държавите членки 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в 
членове 3-7, се наказват с лишаване от свобода с максимален срок не по-малко от две 
години, поне в случаите, които не се считат за маловажни. На практика това означа-
ва, че за правилното и пълно транспониране на Директива 2013/40/ЕС се налага изме-
нение на всички разпоредби в глава Девета „а“ от НК, които не са съобразени с тези 
изисквания (напр. чл. 319а, ал. 1 и 2, чл. 319б, ал. 1 и чл. 319д, ал. 1 и др. следва да се 
предвижда максимален размер на наказанието лишаване от свобода не по-малко от 
две години), както и замяна на някои от понятията в чл. 93 от НК (напр. компютърна 
система), както и осъвременяване и изменение на някои от съставите на престъпле-
ния в глава Девета „а“.  

 
 

II. 
Директива 2013/40/ЕС задължава държавите членки да предвидят в национално-

то си законодателство и квалифициращи обстоятелства в съответствие с приложими-
те правила, предвидени в техните правни системи относно квалифициращите обстоя-
телства. Те следва да гарантират, че съдиите разполагат с възможност да разглеждат 
тези квалифициращи обстоятелства при осъждането на извършителите. Съдията по 

                                                 
6 На 19 ноември 2015 г. Европейската комисията изпрати официално уведомително писмо, с 
което приканва българското правителство да представи своите съображения във връзка с не-
спазването на срока на транспониране, в рамките на два месеца след получаване на писмото. 
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своя преценка оценява тези обстоятелства заедно с останалите факти по конкретния 
случай. 

 

Такива квалифицирани състави в глава Девета „а“ почти липсват.  Предвижда-
нето на подобни квалифициращи обстоятелства  би довело до много по-голяма пре-
цизност при определянето на подходяща и съответна санкция  както от законодателя 
от една страна, който определя типичната степен на обществена опасност на деяния 
от този вид, така и при индивидуализирането на вида и размера на наказанието от 
съдилищата. 

Това се налага от обстоятелството, че съдържанията на диспозицията и санк-
цията на всяка наказателноправна норма се намират във взаимна връзка и обусло-
веност. Една твърде общо формулирана диспозиция, която обхваща щирок кръг 
общественоопасни прояви, изисква и по-широки рамки на предвиденото в санк-
цията наказание. 7 В противен случай ако наказанието е с твърде ограничена ам-
плитуда, лесно може да се стигне до несъответствие между тежестта на конкретно-
то престъпление и наказанието, което по закон следва да се наложи на дееца.  

В нашето законодателство са се наложили класически квалифициращи обстоя-
телства като размера или тежестта на причинените вреди, предходни осъждания на 
дееца, особени качества на субекта на престъплението, извършване на престъпление-
то в съучастие или от организирана престъпна група и др. В настоящото изложение 
ще се спрем само на някои от тях. 

1. В глава девета „а“ е предвиден само един по-тежко наказуем състав на 
престъпление за случаите, когато „от деянието са настъпили тежки последици“ –  
чл. 319а, ал. 5 от НК. Това е и единственото престъпление по тази глава, което е теж-
ко по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК.8 Законодателят обаче е ограничил тези случаи 
само до деянията, извършени по отношение на информация, представляваща държав-
на или друга защитена от закон тайна. Директива 2013/40 задължава държавите членки 
да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, се наказват 
по-тежко, когато са причинили сериозни вреди, като максималния срок на наказанието 
лишаване от свобода в такива случаи следва да бъде не по-малко от пет години;  

2. Същото наказание се предвижда според Директивата  и за случаите, в които 
деецът е имал достъп или е застрашил важни инфраструктури – обекти от значение за 
националната сигурност, народното здраве, икономиката на страната и др.  

3. Не по-малко от пет години лишаване от свобода да бъде наказанието, пред-
вижда  чл. 9, т. 4 от Директивата, когато  престъпленията са извършени в рамките на 
престъпна организация съгласно определението в Рамково решение 2008/841/ПВР. В 
нашия наказателен кодекс са предвидени множество квалифицирани състави за 
престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на „организи-
рана престъпна група“ по смисъла на чл. 93, т.20 от НК. Подобна хипотеза обаче не е 
предвидена за нито едно от престъпленията по глава девета „а“. 

4. Чл. 8 от Директивата задължава държавите членки да гарантират, че подбу-
дителството или помагачеството е наказуемо и изисква всички съучастници да бъдат 
адекватно наказани.  Нашият законодател е предвидил само една хипотеза, в която 
деянието се наказва по-тежко, ако е извършено от две или повече лица, сговорили се 
                                                 
7 В тази връзка вж. Ненов, Ив. цит. съч., стр.94 
8 Виж РКС № 2 от 2015 г. за противоречието с Конституцията на разпоредбата на чл. 250а,  
ал. 2 ЗЕС относно целта на с храняването на данни от трафика, а именно за нуждите на разкри-
ването и разследването на престъпления по чл. 319а - 319е от Наказателния кодекс, както и за 
издирване на лица. 
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предварително (чл.319а, ал.2 от НК). Какви са мотивите липса на подобни квалифи-
циращи обстоятелства и за някои от другите основни състави на престъпения по гла-
ва девета „а“ остава неясно.  

5. С изключение на разпоредбата на чл. 319а, ал. 3 от НК за престъпленията по 
глава Девета „а“ липсват по-тежки наказания както за повторност, така и  за опасен 
рецидив, а налагането на по-тежки наказания в такива хипотези е възможно само в 
предвидените от закона случаи. Това на практика ограничава съдилищата да налагат 
по-тежки наказания с такива аргументи и да се ограничават само до отчитането на 
предходното осъждане на лицето в рамките на хипотезите на общ рецидив. 

6. Субективните елементи извън вината като мотивите и подбудите за извърш-
ване на престъплението и наличието на специална цел са важни квалифициращи 
обстоятелства. Например мотивите за извършване на компютърни престъпления 
много често са крайно различни от мотивите при извършване на традиционните 
престъпления; 

7. Особеното положение на субекта на престъплението е едно от обстоятелства-
та, които значително могат да улеснят извършването на подобни престъпления. Това 
са случаите, в които извършителят, в рамките на своята трудова заетост, има достъп 
до системите за сигурност. В тази връзка в глава девета „а“ е удачно да се предвидят 
състави, които предвиждат по-тежко наказание, ако деянието е извършено от длъж-
ностно лице.9 

Направения по-горе кратък преглед налага извода, че към настоящия момент 
диспозициите на нормите в глава Девета „а“ са твърде широко формулирани.  
Включването на допълнителни квалифициращи обстоятелства ще доведе по-детайл-
но описани диспозиции и  съответно в по-голяма степен уточнени санкции. Колкото 
по-конкретизирана е диспозицията, толкова по-определено по вид и размер може 
да бъде установеното в санкцията наказание.10 Ето защо в заключение можем да 
обобщим, че за правилното и пълно транспониране на Директива 2013/40/ЕС следва 
да се предприемат съответните законодателни инициативи, които да гарантират пред-
виждане и налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за защита 
на информационните системи. 
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дае от сериозна ревизия, поради което не може да се очаква, че предвиждането на подобно ква-
лифициращо обстоятелство ще пости 
10 Ненов, Ив. Цит.съч., стр. 94  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАНЕЛ „В”  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 242

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 243

 
ЕТНОС, ЕТНИЧНИ ОТНОШЕНИЯ И СПЕКУЛАЦИИ  
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Abstract: В статията са разгледани научно-теоретичните и практико-приложни 
аспекти на етнокултурния и етнорелигиозен генезис на формирането на етничната 
общност на българите-мохамедани в Република България. Анализирани са понятия-
та „етнос“ и „етнични стереотипи“. Представени са основните етнични стерео-
типи на българите-мохамедани. Изяснени са основните критерии за тяхната ет-
нична идентификация. Определени са основните приоритети за противодействие 
срещу опитите за денационализация  на българите- мохамедани и за създаването на 
т. н. „Помашка република”. 
The article viewed scientific theoretical and applied aspects of ethnocultural and ethno-
religious genesis of the formation of the ethnic community of the Bulgarians Muslims in 
Bulgaria. The article analyzed the terms „ethnicity” and „ethnic stereotypes”. Representative 
of the basic ethnic stereotypes of Bulgarians Muslims. Clarified are the main criteria for 
their ethnic identification. Identified the main priorities for counteracting attempts 
denationalization of Bulgarians Muslims and create so-called „Pomak republic”. 
 

Key words: българи-мохамедани, етнос, генезис, етнични стереотипи, етнична 
идентификация. 
Bulgarians Muslims, ethos, genesis, ethnic stereotypes, ethnic identification. 
 

 
В последно време не само по отношние на българомохамеданите, но и за други 

исконни български етнични общности, зачестиха опитите да се представят като не-
български общности, наричани самостоятелни или отделни „етнични групи” или най-
често „етноси”. Тези и други подобни прояви не само се дължат на невежество, но и 
могат да се третират като пряко посегателство спрямо националния ни суверенитет, 
националните ни интереси и националната ни сигурност. Да се определят българомо-
хамеданите като небългарска етнична общност от представители на държавната и на 
общинската изпълнителна власт, на обществени и на граждански организации, на об-
разователни институции, на медии и дори от служители на Националния статисти-
чески институт е признак не само на груба подмяна на тяхната национална културна 
идентичност, но и спекулация, насочена към нарушаването на тяхното самоосъзнава-
не и самоизразяване, като неделима част от единното българско общество, държава и 
нация. Като се прибави и демографският колапс в България, опитите да се обявават 
български етнични общности за отделни не български етнични групи или етноси, са 
изключително опасни за  целостта на българската нация, държава и общество.  
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Както е известно, националността се определя като генетична, социално-иконо-
мическа и социална характеристика на представителите на конкретна нация. Ето 
защо единството на българската нация, на българската държава и на българското об-
щество се явява фундаментално условие за устойчивото развитие на отделните 
български етнографски и български етнични групи, на конфесиите (вероизповеда-
нията) и на гражданите. Това единство трябва да се разглежда и като активен фактор 
за обезпечаването на духовната цялостност на българското общество и за стимулира-
нето и разгръщането на интелектуалния и на моралния потенциал на българския на-
род. В този смисъл противодействието срещу опитите за денационализация се явява 
основен приоритет на националната ни сигурност. 

От една страна, равнището на държавната политика, на научните изследвания в 
областта на националната културна идентичност и на националното самосъзнание 
представляват особено важен държавен ресурс, действен фактор за модернизация на 
страната, условие и предпоставка за решаването на външнополитически задачи и на 
актуални проблеми за устойчиво развитие на Република България в качеството й на 
субект на световната култура и история. 

От друга страна националното самосъзнание се определя като степен, като рав-
нище на индивидуалното и на общественото съзнание. То е характеристика на нацио-
налната общност и е една от формите за изразяване на самобитността на народа и на 
неговите представители, обединени от единството на общия си произход. 

Ето защо изясняването на етничната принадлежност на българомохамеданите 
може да бъде разглеждано като проблем, пряко свързан с формирането на българска-
та нация, общество и държава. Националното самосъзнание исторически се формира 
в процеса на образуването на нацията. Българомохамеданите са неотменен ком-
понент от българската нация. Националното им осъзнаване е свързано с общия им 
български етничен произход и органичната им принадлежност по отношение на тях-
ната култура, език, общностни особености, манталитет и чувство за общонационална 
солидарност с общобългарската култура и духовност. И накрая, изследванията в 
областта на етничния статус на българомохамеданите се отнасят и до изясняването 
на проблемите, свързани с българската национална идентичност. Чувството за нацио-
нална принадлежност е най-ранно формиралият се системен компонент на национал-
ното самосъзнание. Ето защо идентичността се основава на включването в национал-
ните групи на отделните индивиди, на отделните граждани, които осъзнават парциал-
ността, а в някои случаи, и временността на своята принадлежност към тях. От това 
обстоятелство се определя и активната роля на представителите на творческата инте-
лигенция за формирането на единна национална идентичност и на единно национал-
но самосъзнание. 

Ето защо е крайно необходимо да се изясни съдържането на такива фундамен-
тални понятия като „етнос” и „етнични стереотипи” в контекста на последните 
научно-теоретични изследвания. Тяхното дефиниране има приоритетно значение за 
създаването на модерна национална концепция, на национална доктрина и в крайна 
сметка на национална стратегия за устойчивото развитие на българското общество, 
на българската държава и на българската нация. 

Етнос (от гр. „ethnos“ – „група“, „племе“, „народ“) означава междупоколенческа 
група от хора, обединени от продължително съвместно съжителство на определена 
територия и имащи общ език, обща култура и общо самосъзвание. Веднага искам да 
подчертая, че това понятие е въведено от представители на  силно идеологизираната 
съветска наука, т. е. преимуществено е разработвано, въведено и използвано от 
съветската и постсъветската етнология и социална антропология с цел да бъдат 
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обслужвани етнополитическите интереси на съветската и постсъветската панруска 
идея за евроазиатско превъзходство. Същевременно е необходимо да се посочи, че 
според съветските и постсъветските учени понятието „етнос” обобщава признаците 
на етнически общности, разглеждани като самостоятелно формирали се етнични 
групи и преминали през всички етапи от културното и историческото развитие на чо-
вечеството. 

 

Целта е била да се изгради единна съветска нация, а сега – на единна евро-
азиатска мултинационална общност.Основите на теорията за етноса се поставят през 
30-те години на ХХ век от руско-съветският етнограф и етнолог Сергей Михайлович 
Широкогоров. Той разглежда етноса като основна форма за съществуването на 
локалните групи на човечеството. За основни признаци на етноса той считал 
единството на произход на обичаите, на езика и на начина на живот. През периода 
1960-1980 г.г. концепцията на Широкогоров е била доразвита от други съветски 
енографи. В това отношение най-последователна като марксистко-ленинска интер-
претация е теорията на съветския историк и етнограф, академик на Академията на 
науките на Съюза на съветските социиалистически републики (СССР) Юлиан Влади-
мирович Бромлей. Той създава нови понятия като „етникос” и „етносоциален органи-
зъм”. Според Юл. Бромлей „етникос” е етнос в тясното значение на думата или съв-
купност от хора, обединени от общ език, от обща кулутра и от общо самосъзнание. 
„Етносоциалният организъм” е съответно етнос в широкия смисъл на думата или ве-
че това са етноси, които са представени като социално-политически общности. По 
този начин т.н. „съветска нация” се е определяла като „етнос” тип „етносоциалнен 
организъм”. Според Юл. Бромлей „етникос” и „етносоциален организъм” са само-
стоятелни макроединици на общественото развитие. В зависимост от принадлеж-
ността на тези макроединици към определени обществено-икономически формации 
етносоциалните организации се появяват като племена, народности (робовладелски и 
феодални) и нации (буржоазна и социалистическа). Значително място в теорията на 
Юл. Бромлей заема детайлизираната класификация на етничните процеси. Последни-
те се детерминиратат като изменения на етноса, проинтергретирани преимуществено 
към различните епохи от развитието на човешката цивилизация. Етносът е разглеж-
дан и в контекста на теорията на комуникацията и то пак от представители на съвет-
ската наука. Най-ярките застъпници на подобна трактовка са Сергей Александрович 
Арутюнов (виден съветски етнолог, социален антрополог и историк) и Николай 
Николаевич Чебоксаров – известен съветски етнограф и географ. Те представят етно-
са като ареал на повишена плътност на информацията. Особено внимание обръщат на 
междупоколенческата транслация на информация, осигуряваща приемственост и ста-
билност (устойчивост) на етничната система във времето и пространството. Стадиал-
ните типове етнични общности – племена, народности и нации се разглеждат като 
три различни типа информационни плътности. Концепцията на С. Арутюнов и на Н. 
Чебоксаров става най-продуктивна (в инструментално и в приложно отношение) и 
след съветския период на руската наука. На тази основа се разработиха и продължа-
ват да се разработват отделни варианти и модификации от теорията на етноса. С тях-
на помощ се обясняват опитите за изграждането на всеруска или общоруска нация, в 
която да се обединят не само славянски по своя етничен произход нации. Тези не-
осоциалистически по своя идеологически характер научни тези и постановки не 
липсват за съжаление и в съвременната българска наука. От постсъветските проучва-
ния за етноса, при които не се прилага марксистки подход, заслужава да се отбележат 
трудовете на съветско-руския историк, етнолог, географ, поет и преводач от персий-
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ски език Лев Николаевич Гумилев. Лев Гумилев представя етноса като елемент на 
етносферата – особена биосоциална реалност, развиваща се по свои уникалени зако-
ни. Според него етносът може да се проявава в „персистентно” (циклично) и в „дина-
мично” състояние. Преходът, преминаването в последното състояние се обуславя от 
мутации – „пасионарни тласъци“ – импулси или пулсации. Така етносът се появява 
през различни стадии от своето развитие и, подобно на всеки жив организъм, умира. 
При социокултурните процеси няма умиране и раждане, както при биологичните 
процеси в природата. Социокултурните явления следват единен, социокомуникати-
вен по своята същност процес на самовъзпроизводство и на саморазвитие, на саморе-
гулиране и на самоусъвършенстване, който има две основни качествени характе-
ристики – устойчивост и промяна. Нонконформистката концепция за етноса на Л. 
Гумилев придобива след 2005 г. необичайно широко разпространение в постсъветска 
или посткомунистическа Русия, особено извън пределите на професионалната ауди-
тория. Въпреки тези основни и различни концепции на етноса и опитите да бъдат 
разпространени извън Русия, заслужава да се подчертае, че в съвременната англосак-
сонска научна литература понятието „етнос” не се употребява като синоним на ет-
нична група или на национално малцинство. Разгледаните концепции на етноса от 
представителите на съветската и постсъветска наука имат редица общи недостатъци. 
Обемът на това понятие, който включва език, култура, самосъзнание и територия, 
прави построяването на единна теория на етноса, както и дефинирането на това 
понятие крайно затруднено. Съдържанието на понятието „етнос” единствено и само 
отразява в пълна степен свойства на етничните общности и то от периода на 
индустриалното общество, на индустриалната епоха от края на миналия век, т.е. то 
може да се определи като качествена характеристика на историческата категория 
етническа общност „нация”. По отношение на донационалния стадий от развитието 
на човешката цивилизация, с характерната за него културно-лингвистична вариант-
ност и извън етнична форма на самосъзнание, понятието „етнос” се оказва непродук-
тивно (напр., по отношение на историческата категория етническа общност 
„народност”). Понятието „етнос” в западноевропейската наука се употребява изклю-
чително рядко и то само като качествено състояние на дадена етнична група 
(например, в социокултурната антропология). Ето защо разработването на теорията 
на етноса се счита за не актуално и безперспективно. В този смисъл и употребата на 
понятието „етнос” като синоним на етнична група или, още повече – на на-
ционално малцинство е неправилно. Това понятие, създадено през епохата на 
съветизма и на „студената война” от съветските идеологизирани учени отдавна е 
отхвърлено от съвременната наука. Затова употребата му като синоним на понятията 
„етнична група” и на „етнично малцинство” се дължи или на невежество или на 
целенасочени спекулации и политизиране на научната дейност. Вместо „етнос” при 
определяне на различията на отделните етнични групи или на етнични малцинства се 
употребява понятието „етничност”. Етничността се схваща като съвкупност (сборна) 
качествена характеристика (иманентно-присъща) на конкретна етнична група. Етнич-
ността (или етничната принадлежност) е съотнасяща се категория към определено 
общество на основата на членство на хората и на осъзната тяхна принадлежност към 
съответна етнична общност, различна от етничната общност или от етничните общ-
ности, всред която (които) тези хора живеят. Етничната идентификация същевремен-
но не е абсолютно свободен избор. Затова етничните взаимоотношения вътре и извън 
групата са определящи за формирането на етничната граница на дадена етнична 
общност, а не споделената или обща култура, религия и език. 
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Етничният стереотип е устойчив, емоционално наситен, обобщен образ на ет-
нична група. Характерно за българомохамеданите  е, че те нямат общностно етнично 
самоназвание. И това е така, защото мохамеданин е религиозен, а не етничен 
признак. Затова съществуват повече от петнадесет различни местни названия за тях, 
като „аповци”, „ахряни”, „бебечини”, „бели цигани”, „боганци”, „гаджали”, „горани” 
или „горанци”, „дилсъзи”, „жупани” или „жупци”, „мърваци”, „помаци”, „потурна-
ци”, „рупци”, „торбеши”, „чеченци” или „чечлии” („чешлии”) и т. н. Както е известно 
помаци първоначално са се наричали българомохамеданите главно в района на 
Северна България, населяващи сравнително малък по територия ареал в 
Тетевенския край. Антибългарските действия и антибългарската пропаганда се 
опитват да разпространят това название върху целия ареал на разпространение на 
българомохамеданите. Установено е, че до края на миналия век екзонимът „помаци” 
не е бил така разпространен, както сега. Една от причината да бъде избрано название-
то „помак” и то да бъде налагано като официално название на българомохамеданите, 
според някои мнения, е, за да се формира не българска етнична група с участието, 
както на роми-мюсюлмани, и на татари-мюсюлмани, живеещи и заселващи се в 
Република България. Първоначално като ендоним (автоним) названието „помак” 
(„помаци”) се отнасяло за ромите-мюсюлмани, населяващи заедно с тати-мюсюлма-
ни и с българомохамедани ограничени територии в района на гр. Ловеч и на гр. Бяла 
Слатина. После то се разпространило за всичките тези групи мюсюлмани, живеещи в 
указания район. От това обстоятелство са се възползвали тези институции и органи-
зации, които провеждат целенасочена антибългарска дейност, за да наложат назва-
нието „помак”, съответно „помаци” като общо название за всички българомохамеда-
ни. По този начин се цели изкуствено да се формира и разпространи нов етничен 
стереотип на социално поведение в българското общество и държава, който да опре-
деля българомохамеданите като чужда на българската нация самостоятелна етнична 
група, като небългарска етнична общност. 

 

Етничните стереотипи се подразделят на етнични авто- и хетеро-стереотипи. В 
първия случай обект на етничните стереотипи се явяват „най-типичните” представи-
тели на своята етнична  група. Във втория – съответно представителите на иноетнич-
ни (чужди, външни) групи. Авто-стереотипите обикновено са най-позитивни, дифе-
ренцирани и комплексни в сравнение с хетеро-стереотипите. Съотношението на срав-
нимите, емпиричните, измеримите показатели в авто- и хетеро-стереотипите се из-
ползва за психологична диагностика на различните аспекти на етничните взаимоот-
ношения, а така също и за оценка на съхранеността и на целостта на съответната 
етнична група, като субект на междуетнично взаимодействие. Етничният стереотип 
се отразява едновременно като емоционално-оценъчно отношение към представите-
лите на дадена етнична група, и като знания за нея. Съдържанието на етничния 
стереотип акумулира пристрастни представи за общността, за особеностите на ней-
ния общностен характер, за спецификата на нейното общностно поведение, за силни-
те и слабите страни на нейната общностна особеност, за възможностите и за специ-
фичните взаимодействия с нейните представители и редица други. В основата на 
етничните стереотипи стоят етнични представи, получени от разнообразните вторич-
ни източници, включително исторически натрупан опит на предишни междуетнични 
контакти. Явявайки се разновидности на социалните стереотипи, етничните стереоти-
пи обладават общи с тях свойства, като: 

 съгласуваност. Това означава единство на представите, разпределени или 
възприемани всред преобладаващата част от членовете на стереотипизирана-
та група; 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 248

 обобщеност; 
 схематичност; 
 опростеност на съдържанието; 
 извънредност на емоционалната наситеност; 
 поляризираност на оценъчния знак; 
 устойчивост към новата информация.Устойчивостта на етничния 

стереотип не е абсолютна. 
 

Етничният стереотип е способен с течение на времето постепенно да се транс-
формира, пречупвайки в своето съдържание съществени промени в облика на обекта 
на стереотипизация. Етничните стереотипи също могат да се изменят в зависимост от 
промените на характера на междуетничните отношения или с увеличение на между-
етничните контакти. Приписваните общи, сходни характеристики на представителите 
на цялата група без достатъчно осъзнаване на различията между тях се явява отличи-
телна черта на стереотипизацията. Това е един от най-разпространените и универсал-
ни механизми за междугрупово възприятие. И на това разчитат тези, които манипу-
лират чрез исляма и то на този вариант, който е фундаменталистки, да откъснат от 
българската етнична общност българомохамеданите. Тези антибългарски действия се 
осъществяват чрез спекулативно използване на основните функции на етничните 
стереотипи. Във формирането на авто-стереотип в българомохамеданите, че са ино-
родни на българите етнична група, се използват главно следните социопсихологични 
функции на етнична стереотипизация: 

 когнитивна. Тя се свежда до схематизирано, опростено, подредено, „зададе-
но” възприемане на небългарски етничен произход, изопачаване на истори-
чески факти и събития и тяхното „обяснение” чрез митове и легенди, свър-
зани с ислямски догми и заблуждения; 

 ценностно-защитна. Състои се в насаждане, съхраняване и защита на цен-
ности, позиции и права на индивида на основата на фундаменталния ислям и 
туркизацията; 

 междугрупова диференциация. Чрез активна протурска пропаганда се по-
държа антибългарска групова идентичност; 

 функция за обясняване и оправдаване на съществуващите междугру-
пови отношения. Тя се осъществява целенасочено по линия на културната и 
икономическата асимилация; 

 функция за съхраняване на отношения, които имат протурска и про-
ислямска насоченост. 

 

Представените основни социално-психологични функции на процесите, свърза-
ни с формирането на автостереотипи в българомохамеданите, чужди на българската 
етнична общност, са тясно взаимосвързани с вътрешната и външната групова актив-
ност на българомохамеданите и се реализират в контекста на съществуващите 
междуетнични отношения. Антибългарската пропаганда всред българомохамеданите 
цели да се създават условия за нарастване на националното напрежение чрез налага-
нето на етнични стереотипи на социално поведение, чуждо на съществуващото от 
векове у тях българско национално самоопределение. Такива антибългарски етнични 
стереотипи заедно с провокирането на етнични предразсъдъци, усилват проявите на 
предубеденост за техния не български етничен произход, изострят междуетнично 
отчуждение, засилват развитието на процесите на вътрешно етнично обособяване и 
на между етнична поляризация. При сегашните кризисни социалнополитически, 
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социално-икономически и социокултурни условия в нашата страна се наблюдава 
активизиран процес на опитите за създаване на антибългарски етнични стереотипи 
при българомохамеданите. Цели се консолидацията им като инородна на българската 
нация етнична група и формирането на антибългарско социално-психологично еди-
нение на всички българомохамедани. Подмяната на българския авто-стереотип на 
българомохамеданите с небългарски по своя характер етничен стереотип на социално 
поведение не би могла да бъде възможна, ако се разработи, утвърди и провежда целе-
насочена, последователна и дългосрочна държавна политика за национално обедине-
ние и за национално единство. Спекулациите с етничния статус на българомохамеда-
ните се установяват и по отношение противопоставянето на тяхното българско 
национално и етнокултурно самоопределение. Българското им самоопределение по 
същество е един емоционално-когнитивен процес на осъзнаване от самите българо-
мохамедани на своята българска етнокултурна принадлежност. Понятието „етнична 
идентичност” не е еквивалентно с понятията „етничност”, „етнична принадлежност”, 
„етнично самосъзнание” и „етнична идентификация”. Истинската етнична идентич-
ност на човека в определени случаи може и да не съвпадне с официално предявената 
или приписвана етнична принадлежност. Ако идентификацията е процес, благодаре-
ние на който се реализира етнично отъждествяване, то идентичността се определя ка-
то резултат от такъв процес на идентификация. Процесите на установяването и на 
развитието на идентичността се заключават в синтеза на идентификация. Те се интег-
рират в системата на съставляващите цялата идентичност компоненти.  

 

Основни критерии за етнична идентификация, които се явяват и основни при-
оритети за противодействие срещу опитите да бъдат денационализирани българите 
мохамедани могат да бъдат: 

 роден език. За българомохамеданите това е българският език; 
 общ произход. За българомохамеданите той е безспорно български; 
 общо историческо минало. За българомохамеданите това минало е недели-

ма част от българското историческо развитие; 
 чувство за принадлежност към родната земя. За българомохамеданите 

това е българската им родина; 
 традиционна материална и духовна култура. За българомохамеданите тя 

се характеризира с етнографски особености по отношение на безспорно 
българския им произход и българската им  принадлежност; 

 обща територия на живеене. За българомохамеданите това са изконни исто-
рико-културни български територии.  

 

Етничната идентичност е важен съставен компонент на социалната идентич-
ност. Тя активно си взаимодейства с гражданската и с конфесионалната идентичност. 
В този смисъл етничната идентичност на българомохамеданите е несъмнено бъл-
гарска. 

Преди тридесет години беше издаден сборник народни песни на т. н. „помашки” 
език. Преди повече от двадесет години беше публикван и „помашко-гръцки” речник, 
а от седем години има и „помашка” телевизия в гр. Ксанти. Едновременно с нея бе 
създаден и Европейски институт „Помак”, регистриран в гр. Смолян, базиран и 
управляван в гр. Стокхолм?! Кощунството е, че като запазен знак на този анти-
български по своето предназначение пропагандно-шпионски център е емблематич-
ната седемлъчна розета от първата столица на Дунавска България Плиска, която 
стана символ на българщината. Вместо знакът, възприеман като знак на божествения 
(слънчевия) старобългарски род Дуло, е поставен турският полумесец!? Преди ня-
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колко години бе направен опит да се създаде националистическа и антибългарска 
партия, изписвана като абревиатура  ПОМАК. Нейният създател от българска страна 
е г-н Ефрем Моллов. Автор е на книгата със заглавие „Има ли бъдеще Велика 
Булгария или защо бе скрита историята на помаците” (2012 г.). Същото лице стои и 
зад споменатия „помашки” институт. Дейността на т. н. наречените „помаколози” 
(обявено бе наскоро, че има вече и „научно” направление – „помакология” от група 
набедени и политизирани псевдоучени) се подпомага основно от фондации от 
Германия, САЩ, Гърция и Турция. Най-изявяваща се в това отношение е фондацията 
„Фридрих Науман” от Германия. Особено активно в този смисъл е сегашната управ-
ляваща власт в Република Турция. В последно време се активизираха и нацио-на-
листически настроени кръгове от Република Гърция. Основно там тази антибъл-
гарска дейност се извършва от фондация, която включва съпруги на бивши висши 
служители на специалните служби, като и видни гръцки общественици и политици. 
Може да се посочи, че създаването на „помашкия” институт в Стокхолм беше 
извършено по едно и също време със смяната на ръководството и пререгистрация на 
акционерния капитал на една телевизия в България?! Ефрем Моллов се води и пред-
седател на института „Помак”. Новата политическа партия ПОМАК щяла да търси 
национално обединение и извинение за възродителния процес от управляващите ?! 
Водят се преговори и са поканени да вземат участие в бъдещата партия представите-
ли на всички етнични и малцинствени групи от територията на България.  

Докато РепубликаТурция води политика за потурчването на  българите-мохаме-
дани, то в Република Гърция те се „помакчават” с аргумента „по-добре е да направим 
помашка етнична общност, отколкото, помаците в Беломорието да се турчеят”. 
Впоследствие този проект се прехвърля и на територията на нашата страна. Част от 
българите-мохамедани,  останали след войните от 1913, 1919 и 1944 г. в Република 
Гърция вече се смятат за самостоятелна „етнична” група. Създава и нов микрокни-
жовен език”, различен от българския литературен език. Така българите-мохамедани 
трябва да се откъснат от етничното българо-езично население, от българския си 
корен, от българската си Родина. А след това да бъдат асимилирани както българите 
в Беломорието. Ако южната ни съседка действително желаеше да спазва междуна-
родните конвенции за въвеждане на първия език в училищата, то след изхвърлянето 
на наистина чуждия турски език в тях (изучаван по религиозни и политически 
съображения до този момент), то тя трябваше да възстанови литературния български 
език и автентичната българска азбука. Пренебрегването на традиционните български 
букви и употребата на гръцки или латински ясно показват антибългарските асимила-
торски намерения. Подмяната на името на езика ‒ „помашки” вместо българския е 
показателно за провежданата от страна на Република Гърция антибългарска 
политика. Българите-мохамедани останали след войните в Република Гърция наброя-
ват ‒ според различни и напълно противоречащи една на друга статистики ‒ от 
40 хил. до 100 хил. души. Те се намират предимно в областта между градовете Солун 
и Цариград (Истамбул) ‒ южно от гр. Смолян и Бяло море. Световноизвестният 
виенски учен от хърватски произход и един от най-изтъкнатите слависти от втората 
половина на XIX в. Ватрослав Ягич казва, че диалектът на всички българи от тази 
област стои „най‐близо до старобългарския език, писмената форма на който създа-
доха солунските братя Кирил и Методий през IХ век”. Всеизвестни са твърденията 
на Митхад паша от 60‐те години на XIX в. (управител на Дунавския вилает и велик 
везир на Османската империя), че това милионно население произлиза от потомци на 
българи, преобърнати в исляма, т.е. това са турски прозелити. В рапортите си до 
Министерството на външните работи в Атина преди Балканската война гръцките 
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консули в гр. Сяр и в гр. Солун непрекъснато акцентират, обръщат особено внимание 
на факта, че в района има „компактна и многобройна българска маса”, която „като 
колос се носи към морето, като с това гръцките малцинства изчезват съвършено”, 
„пък и турското население се обръща в незначителни малцинства”. Успоредно с ет-
ничното название „българи” в някои рапорти откриваме и синонима „българо-
гласни”. След Балканските войни българите (или българогласните) в гръцките доку-
менти се превръщат в „славяни” или „славяногласни”, за да бъде напълно замъглено 
етничното им назоваване, обяснява езиковедът. За българите-мохамедани гръцките 
„общественици” са избрали прозвищния термин „помаци”, а за новосъчинения 
„език”, съответно се използва прилагателното „помашки”. Близо 90% от т.н. „пома-
ци” всъщност живеят в Република България и са потомци на българи християни, на-
силствено превърнати през отоманското владичество в мохамедани. Термините 
„помаци” и „помашки” се смятат за обидни от това население, защото напомнят спо-
ред неизяснени докрай етимологии – за тяхната злощастна съдба. Някои свързват 
името „помак” с глагола „помагам” (на турската власт), а други ‒ с „помамям се” 
(от нея), „помъквам се” (след нея), трети с „пом(охамеданчвам се”) и т. н.  в същото 
време идеолозите за помашка етнична общност не са догледали, че произходът на 
думите „помак”, „помашки” е български, с което косвено признават българския ет-
ничен характер на това население. Опитите на някои „етимолози” в Гърция да 
свържат „помак” със старогръцкия предлог „поти” („проти”, „прос”)  със значение 
„до“, „от“ в съчетание „Макетиа” – „Македон”, т. е. „тези, които живеят до (близо 
до) Македония, до македонците”, разбирани като „гърци”, са толкова комични и 
измислени, че е обидно за образованите хора да бъдат дори коментирани. Подмяната 
на името на езика (български) с помашки език изобщо не променя същността на 
явлението. В гръцките медии създаването на „помашкия език” се представя като 
частна инициатива на един грък, трима помаци учители и един бизнесмен, спонсори-
рал изданията. Промоцията на граматиката (и на речниците) бе извършена на 10 май 
1996 г. в тържествената зала на най-стария и най-величествения хотел на Атина – 
„Великобритания”. Типично по гръцки това става в присъствието на тогавашни вид-
ни общественици (държавници и политици). Това обстоятелство опровергава тезата 
за „частния” характер на начинанието. Повече от ясно е, че социалният опит за на-
писване е направен покровителството на официални държавни институции, и по-
конкретно от армейската. Помашко-гръцкият речник е представен пред: тогавашния 
заместник-председател на парламента и депутат от гр. Ксанти; бившата депутат-
ка, която по време на мандата си е била заместник-министър в Министерството на 
външните работи; министъра на правосъдието и много министри, депутати, 
митрополити; председателя на Атинската академия на науките; висши съдии; пред-
ставители на академичните среди; дипломати от гръцкото министерство на външните 
работи; представители на ръководствата на гръцките специални служби; представи-
тел на командващия Главния щаб на сухопътните войски на Република Гърция и 
др. Създаването на т. н. „помашки език” има два етапа. Първият етап започва от края 
на Втората световна война (1944‒45 г.) и продължава до 1996 г. До 1944‒45 г. 
българите-мохамедани живеят изолирано. Вторият етап включва периода от 1996 г. 
до днес. Първият етап бележи провал на проекта за интегрирането им, а на втория от 
гръцка страна се възлагат нови надежди. През първия етап в резултат на политичес-
кото положение след Втората световна война и с възникването на двата военно-поли-
тически блока, стоящи един срещу друг, Република Гърция сама поема курс към 
съзнателно силно турцизиране на българомохамеданското население, намиращо се на 
североизточната й граница. На северозападната граница бушува гражданската война, 
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с фактически участници от българското население. Унищожени са книги и архивни 
документи, дори в българския манастир „Св. Влкм. Георги Зограф” в Света гора – 
Атон. Тази дейност е била ръководена от Гръцката комунистическа партия. Води се 
активна политика за масово внедряване на турцизмите в училищната практика. С 
това се цели раздалечаване на „помаците” от българския език и от техните събратя 
оттатък границата ‒ в Република България, където той отдавна се е разделил с оста-
релите, ненужни и несвързани с новото време арабизми и ориентализми. Стига се до 
уникални положения. Така напр. на измисления „помашки език” гръцкият министър‐
председател се нарича „башбакан”?! Изразът „Папандрау винс кату башбакан са 
йаче млогу” се превежда като: „Отговорностите на Папандреу като министър‐
председател са многобройни”. Международната дума „аероплан” с гръцка съставка в 
композитума по целия свят ‒ „аеро” е заменена с турската „техер’о”. Така изразът 
„Лети с аероплан” на „помашки език” придобива вид като: „Крилли сас 
техер’о” (срвн. тур. „tayyare” с вмъкнато „х”). В светската, просветната област 
положението е безнадеждно: книгите са „китапе”, урокът е „дерсет”, списанието – 
„дергийе”, ученикът – „талеб’о”, екскурзията ‒ „гезм’о”, училището – „мечит”, 
упражнението ‒ „ишлеме”, тетрадките ‒ „тефтере”, чинът ‒ „рахле”, буквите ‒ 
„харфоне”. („Кутри харфоне има йумено ти?” означава „Какви букви има името 
ти?”); концертът е „елендж’о”, учителят, т. е. „даскал” по гръцки е „ходжа”, 
четенето ‒ съответно „пойене” (калка), т. е. „пеене”, както пее ходжата, дворът ‒ 
„харем”, класната стая ‒ „хадайа”, тоалетната ‒ „муштурак”, външната врата ‒ 
„вонкашна капийа”, картината ‒ „ресим” и дори университетът е с измисленото 
съчетание ‒ „гул’ам мечит”, буквално ’голямо, високо училище’, и т. н. Както вижда 
непредубеденият читател  – пълно обвързване с мюсюлманската религия. Целта е в 
лексикално отношение езикът да започне да се превръща в смесен. Вторият период е 
свързан с промяната на държавната политика на Република Гърция към Република 
Турция. С влошаване на междудържавните отношения между двете страни след 
Кипърската криза и след създаването на Турската Северна кипърска република, а 
също така и с ориентацията на България към НАТО и Европейския съюз, северната 
граница на Република Гърция става по‐спокойна и у гръцките власти и военни се 
ражда идеята за измисляне на „нов” език. Привидно той ще носи неутралното име 
„помашки”, но с помощта на обилни преводи в граматики и речници ще служи като 
средство за фактическо изучаване на гръцкия език, който в Ксантийско и 
Гюмюрджинско досега не се е говорил в желаната за гръцките власти степен. Така 
ще бъде постепенно ограничавана, както българската диалектна основа, така и пре-
дизвиканото от самите тях турско влияние в близкото минало. Властите използват, 
както своя стар опит от 20‐те години на XX в. с публикуването на „Буквара” на лати-
ница, така и опита от издадената в гр. Букурещ т. н. „Егейска” македонска граматика 
(1953 г.). Ползван е опитът на бившата Югославия със съчиняването на т. н.. маке-
донски (скопски) език. Оттук нататък пътят е ясен. Гръцкият учен Сарандос Каргакос 
започва да твърди, че гръцките думи са в корена на „помашкия език”. Налице били 
остатъци, реминисценции от старогръцкия и от средногръцкия езици. Същото, между 
впрочем се отнася и за т. н. „каракачански” език, който стои в основата на съвремен-
ния гръцки език или с други думи каракачаните са част от субстрата на гръцката 
нация?! Гръцките думи в т. н. „помашки език” все още се броят на пръсти: „пагуто“ – 
сладолед; „тел’ореси“ – телевизия; „пулма“ – вид автобус; „ортусам“ – приготвям; 
„ксад’елфин“ – братовчед(ка); „стефан“ – венец; „кумотрийена“ – фризьорка; 
„зито“ – ура; „футиграфишка макина“ – фотоапарат. По гръцки образец се изгова-
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рят имена на държави, чужди градове и морета, като: „Галийе“ –  Франция; 
„Аустралиа“ –Австралия; „Флорентиа“ – Флоренция; „Париси“ – Париж; „Егео“ – 
Егейско море. Новите заемки се прибавят към старите гърцизми, срещани и у нас, в 
България, но и техният брой не е голям: „мармар“ – мрамор; „кадра“ – снимка; 
„каматен“ – хубав; „скураф“ – бръснач; „прукопса“ – сполучи; „паратико“ – 
напразно, лошо; „йам прог’ума“ – закусвам. Тези два пласта ‒ турският и гръцкият ‒ 
обаче не могат да променят широката и богата българска народна основа, която тук 
може само да се маркира с няколко примера като: „сгадан’е“ – мир; „р’укам“ – 
викам; „заникнуван’е“ – залез; „горм“ – дърво; „образ“ – лице; „дрипи“ – дрехи; 
„драговам“ – обичам; „мрази ми“ – студено ми е; „прол’ато“ – пролет; „подзима“ –
есен; „уйко“ – чичо; „брадва“; „л’оска са“ – святка се; „рибарин“; „страничене“ –
сливици; „йато“ – ядене; „л’убна“ – целуна и т.н., и т.н. ‒ с хиляди лексикални еди-
ници. Това означава, че старинният характер на южнородопската лексика в много ви-
сока степен представя старобългарския лексикон. Двете големи не български лекси-
кални напластявания в него не променят българския му етничен характер и той заед-
но с още по‐устойчивата старинна граматична система, оформят самобитността и 
оригиналността на българския език като цяло. 
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Анотация: Краят на ерата на Студената война през 90-те години на XX век отбе-
ляза началото на нови глобални взаимоотношения, където основната промяна бе оп-
ределена от вдъхновението за реализиране на мултикултурно цивилизационно разви-
тие на света под идеята за  еднополярен свят. В този контекст парадигмата за си-
гурността, в това число националната сигурност, на страните от Европа определи 
за защита от външна заплаха да се използва военната сила на Северноатланти-
ческия съюз (НАТО), а социално икономическото единство на страните – от постъ-
пателно развитие на все по-висока степен на интеграция на основата на съюзни 
интереси. 
Независимо от положителните резултати, уроците от непосредствено близкото и 
далечно минало, въпросът „Станал ли е светът по сигурен?“ може да получи отго-
вор, ако намерим отговор на нововъзникналите въпроси: Мултикултуризма - хармо-
ния или съвместно съществуване? Националните ценности и съюзните интереси-
компромиси за развитие на обществото. НЕЯСНО 
 

Ключови думи: Студена война, вдъхновение, мултикултуризъм, цивилизация, едно-
полярен свят, парадигма на сигурността, хармония, ценности, компромис, развитие 
 
Abstract: The end of the Cold War ера in the 90s of XX century marked the beginning of a 
new global relationships where the main change was a particular inspiration for the 
realization of multicultural civilization development of the world in the idea of a unipolar 
world. In this context, the paradigm of security, including national security of the European 
countries was and is determined by the „rule” that: the protection against external 
threat/Defense is the responsibility of the military force of the North Atlantic Alliance 
(NATO); the socio-economic unity of the countries-as a results of the progressive 
development of increasingly high level of integration based on allied interests. 
Despite the positive results, the lessons learned of the immediate near and distant past, the 
question „Is the world become more safe” can be answered if you find the answers to the 
emerging issues: multiculturalism- harmony and/or coexistence; National values and allied 
interests - compromises for community development.  
 

Key words: Cold war, inspiration, multicultural, civilizational, unipolar world, security 
paradigm, Alliance, social economic unity, compromise, development 
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Формирането и активното развитие на известната на днешния етап(началото на 
21 век) система за Евро Атлантическа интеграция и сигурност бележи своето начало 
с краят на опустошителната Втора световна война. Многостранни са анализите, по 
отношение на характера и резултатите от тази война, от една страна разглеждана, 
като поредният опит за налагане на политика движена от крайна националистическа 
идеология (фашизъм), а от друга-в нея, войната прозира проявлението на промяната в 
различни области на нашия живот чрез изграждане на единна, националистическа 
система от възгледи, формирала обединяваща идеология за „изключителността“ и 
„предопределението“ на една нация. 

Единството на държавите, противопоставили се на поредния исторически в ли-
цето на хитлерофашизма опит за установяване на Световно господство е естествения 
отговор, че светът се развива по закони далеч надхвърлящи човешките желания и 
планове, дори когато са „облечени“ в примамлива идеологическа опаковка. 

Следвайки гореизложеното бихме могли да обобщим, че след завършване на 
втората световна война държавите участнички, победени и победителки са поставени 
пред една системна задача-възстановяване на  доверието помежду си и създаване на 
условия за функциониране на обществото, определяно като създаване на условия за 
нормален живот на хората. В контекста на решаване на тази системна задача за 
„сигурността“, започва нов етап в изграждане на средата за сигурност за достигане на 
приемлива динамика на промяна, както на съставаните елементи, така и на самата 
среда. Този процес се определя, като «устойчиво» развитие.  

Преди да разгледаме същността, развитието и развитието на предизвиканите 
предизвикателства пред Евро Атлантическата система за сигурност, нека да разгледа-
ме структурата на средата за сигурност чрез илюстративен модел (фиг. 1). 

 
 

Фиг. 1. Среда за сигурност – илюстративен модел 
 

Средата за сигурност (фиг. 1) е система, чийто основните елементи се характе-
ризират с йерархична последователност и обвързаност/взаимна зависимост. Като 
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ядро на тази система (1) можем да поставим човека в създаваните от него общества/ 
държави с основна цел „развитие“. Това развитие се осъществява под единни етно-
културни, религиозни, цивилизационно-исторически ценности, формиращи нацио-
нални и съюзни интереси (2), за което са необходими и се създават необходимите  
„ресурси“ (3). Следвайки логиката на социално историческото и цивилизационно 
многообразие и развитие, всяка една такава система в света търсейки реализация на 
своето развитие в определена степен създава потенциална заплаха-опасност за друга 
съществуваща система. Поради тази причина, като защитен елемент на средата за 
сигурност е елемента „сила“ (4). 

Всеки едни от разгледаните елементи е важен фактор във функционирането на 
описаната по-горе среда за сигурност, като основен за идентичността на дадена 
система/среда са националните интереси (2) формирани в резултат на  единни етно-
културни, религиозни, цивилизационно-исторически достижения. При това приемли-
вата за обществото степен на изменение/динамика на отделните фактори се определя 
от възможността на държавата да осигури защита/изграждане на фактора „сила“ (4) 
гарантиращ функционирането на фактор (1) Когато даден субект (държава) не е със-
тояние да осигури самостоятелно защита, в процесът на цивилизационното развитие 
се е формирал подходът – намиране на „Съюзник“, чрез който дадена държава(и) 
решават възникналите дефиците за изграждане/поддържане на определените елемен-
ти, като най-често първта необходимост е елемента сила (4). От тази гледна точка, за 
следвоенното възстановяване на Европа се създава необходимост от осмисляне на 
националните интереси във всички техни аспекти и определяне на националните 
цели, създаване на ресурси за реализацията им и зграждане на система за защита за 
предотвратяване на нова война. 

Възстановяването на средата за сигурност в Европа след втората световна война 
е под влияние на два фактора, като първият е естествената ангажираща и активизира-
ща се политика на САЩ за активно развитие на частната инициатива, свободни тър-
говски междудържавни отношения в послевоенното устройство на Европа, като 
участник във войната. Вторият, е Съветският съюз (договор от 8 декември 1991 г. 
„Беловежко споразумение), като понесъл основната тежест и последствия от войната, 
убеден в правилността на установения политически строй (базиращ се на обществе-
ната собственост върху средствата за производство) има и се стреми да наложи свое-
то виждане на следвоенното устройство на Европа. Наличието на това основно про-
тиворечие по същество определя по-нататъшното развитие. Съединените Американ-
ски Щати стават естествен носител на възприетите ценности и формираните от това 
интереси на преобладавща част от Европейските държави. Следвайки разгледаните 
по-горе взаимна зависимост между елементит е на бъдещата среда за сигурност в 
Европа, в това число и победена Германия, от една страна чрез приетия от  Конгресът 
на САЩ План за икономическо сътрудничество  (Economic Cooperation Act), а на 3 
април 1948 г. и  „Програма за възстановяване на Европа (European Recovery Program, 
ERP [1]“, придобил по-късно гражданственост, като План „Маршал“ се поставя 
началото на изграждане на елемент(2)-ресурси. От друга – Съветският съюз, незави-
симо че по идея може да се възползва от този план, но с оглед на поставените ус-
ловия (утвърждаване на частната собственост, контрол на направленията за предоста-
вените средства) ги намира за политически неприемливи и отказва участие, като от 
своя страна представя на своите съюзници Плана „Молотов“ намерил израз в съз-
даване на Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ) [2]. 

Този момент (Фиг. 2) бихме могли да определим като очертана разделителна 
линия между две системи, които естествено преминават към изграждане въоръжени 
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сили като елемент 4 разглеждани на фиг. 1: Северно Атлантическия Съюз НАТО [3] 
и Организацията на Варшавския Договор(ОВД) (14 май 1955г.). Изграждането на два 
военни компонента дефинират новата средата за сигурност в после военна Европа, 
ангажирала САЩ поставя началото на Евроатлантическата връзка и нейното място в 
бъдеща, „приета“ от държавите динамика/ устойчивост на средата за сигурност на 
двуполюсно противопоставяне, която в по-нататъшното си развитие получава своето 
нарицателно име „студена война“. 

 

 
Фиг. 2. Средата за сигурност при двуполюсно противопоставяне(Студена война) 

 
Следвайки развитието на страните от двете системи, краят на студената война 

бихме могли да определим като „насищане“ на създадената система (студена война), 
в резултат на количествените изменения и изграждане на отделните фактори,  
последва и нейното качествено изменение. Потвърди се важността отново на основ-
ните философски закони (Закон за единство и борба на противоположностите; Закон 
за прехода на количествените натрупвания в качествени изменения; Закон за отрица-
ние на отрицанието), чиято основа са природните закони за взаимната свързаност на 
явленията.  

Един от важните изводи, който бихме могли да направим е, че краят на студена-
та война (след 1991 г.) създаде условия за „завършване на плана „Маршал“ за изграж-
дане на следвоенна Европа. При това противостоящата система с главният идео-
логически опонент в лицето на Съветския съюз бе разпусната (фиг. 3), с което бяха 
разрушени и заличени / „изчезнаха“ от нейната структура и като правни субекти ико-
номическият фактор в лицето на СИВ и военния фактор – ОВД (елементи 3 и 4, 
фиг.1). 

В тези условия, функциониращата Евроатлантическата система за сигурност 
(разбираме единното функциониране на ЕС и НАТО) се оказа естествен притегателен 
център / „спасителен“ пояс  като единствен съюзник ( ролята и мястото на съюзника 
са описани, когато се разглежда структурата на средата за сигурност – фиг.1) за ба-
лансиране и възстановяване на динамиката на средата за сигурност на държавите от 
бившия съветски блок. В тази своя роля Европейският съюз (ЕС) и НАТО, на основа-
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та на своя опит и разбиране важността на развиващите се процеси в този период, 
създадоха политики, които предизвикаха и наложиха промяна/трансформация в об-
ществено-политическите системи и системата за отбрана на тези държави, в т.ч и в 
нашата страна. В резултат на това, бе предизвикано развитие на съставляващите фак-
тори на Евроатлантическата среда за сигурност – икономически и военни (ресурси 3, 
сила 4 на фиг. 4)). При тези обстоятелства възниква въпросът, каква е причината 
добре функциониращата система изведнъж да бъде изправена пред предизвикателст-
вата на днешният „ден“? 

 

 
Фиг. 3 

Причините би трябвало да се търсят в описаната по-горе взаимна зависимост на 
съставните фактори, защото макар на външно / институционално държавно и съюзно 
ниво възникващите въпроси видимо да се решават приемливо (Договорът от Лисабон 
за ЕС; Единни процедури и цели на силите за НАТО и други взаимно политически 
приети документи), то в два от структурните фактори на разширената по същество 
структура на Евроатлантическа система за сигурност се съдържат сериозни предизви-
кателства. Първата причина е, че в съставляващото ядрото на структурата(фиг.4) вече 
са включени държави, които носят своята етно-религиозна културно-цивилизационна 
идентичност и колкото и да се подценява този факт, именно религиозната идентич-
ност във висока степен определя културно-цивилизационните ценности на един на-
род (християни-православни/католици, мюсюлмани). Така звучи  и обобщението[4]:  
„в основата на всяка формация лежи духовна програма. Всеки народ, всяка страна 
имат вътрешна философия, светоглед (възгледи за развитие – моя редакция) отлича-
ващ ги от другите народи и страни“.  

За сравнение, в изградената след втората световна война структура на средата за 
сигурност, страните включени в нея имат сходни културни интереси и ценности фор-
мирани именно на основата на исторически единни религиозни разбирания (духовна 
програма). Възникването на концепцията за мултикултуризма бихме могли да свър-
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жем с увеличаване броят на необходимите за развитие от гледна точка на човешки 
ресурси, икономически мигранти.  

В този контекст, общата цел за развитие на всички тези държави предполага и 
предизвикателството как да бъде запазен в приемлива степен националния интерес на 
фона на досегашните представи (духовна програма) на страните членки в процеса на 
изграждане на съюзните интереси и цели. 

Втората причина – обстоятелството, че в процесът на структуриране на ядрото 
на системата, за новите страни членки в процеса на такъв тип дълбока, качествена 
трансформация (бърза приватизация и закриване на производствени мощност без 
оценка на последствията) силно се снижава равнището на социално-икономическите 
условия за съществуване на фона на възможностите в „старите“ страни членки. Тук 
недостатъчно пълно се оценява, че когато се изгражда структурата на средата за си-
гурност след войната разрухата е повсеместна, лишенията са взаимни, а  усилията са 
консолидирани, докато сега новите страни членки, макар и живели в тъй наречените 
тоталитарни режими, имат изградени социално-икономически и културно-цивилиза-
ционни ценности, практики, цели и очаквания, когато са подкрепяли новите поли-
тически проекти.   

Трета причина-формиране на единна област за отбрана/военна защита (елемент 4, 
фиг. 4) в системата на НАТО с изключителна висока степен на интеграция, в опреде-
лена степен обезсмисля националните отбранителни система, с което съдържанието 
на понятието „съюзник“, като инструмент за реализиране на националните цели и 
принос към съюзните все повече променя. Повишаване тежестта на съюзните интере-
си и цели, които в много от случаите са доминирани от националните интереси и це-
ли на големите държави, което е естествен резултат от тяхното развитие и възмож-
ности,  оказва въздействие особено върху малките държави, като създава тенденции 
за „унификация“ чрез промяна /подмяна  на националните интерес и формирани це-
ли, което от своя страна създава вътрешно напрежение ядрото на средата за нацио-
нална сигурност (фиг. 1), а те от своя страна на съюзната (фиг. 4). Тук би могло да 
споменем отново, както след края на Втората войната – съществуването /липса или 
слаб интегриращ елемент в Европа, поради силните центростремителни сили на на-
ционалните / държавни интереси, но формирани от културно-исторически особе-нос-
ти (духовни програми). 

Следващата причина е породена от неразбирането,  че настоящата структура 
на средата за сигурност в Европа и света, като изградена в период на еднополюсен 
свят вече е пред прага на насищане. Неразбирането и отричането на факта за  Глобал-
ната среда за сигурност, която се формира вече като многополярна / многоцентрична 
(официално и ярко изразено на 70-табилейна конференция на ООН, 2015 г.), не 
позволява да бъде разработена концепция за възстановяване динамичната устойчи-
вост на Евроатлантическата структура.  

С висока степен на обективност можем да кажем, че възникналите предизвика-
телства пред Евроатлантическата система за сигурност са естествен резултат от горе-
изложените причини, при това тяхното взаимодействие е по всичките четири фактора 
от структурата на средата за сигурност. Именно липсата на ясна визия насочи поли-
тическите лидери да решават предизвиканите многовекторни кризи /конфликти в 
Близкия Изток, Украйна чрез прийоми и инструменти на отминалата епоха. Стреме-
жът за силова промяна на изградените национални структури на средата за сигурност 
(фиг. 1) въздействайки чрез факторите сила, но неуспешно изграждайки фактора 
ресурсно осигуряване/ икономика, а още по-малко вземайки в предвид състоянието 
на ядрото (цивилизационно културно равнище и неговото единство) е главната при-



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 260

чина за сегашното състояние на районите в които бяха проведени мащабни военни 
операции(Либия, Ирак, Сирия, Украйна). 

Миграционният натиск, е резултат от гореизложеното, но в същото време вече е 
със сериозно влияние върху три от факторите на евроатлантическата система (фиг. 4), 
която ни показва изградените съюзни елементи и тяхната връзка с националните 
структурни елементи. 

 

 
Фиг. 4. Взаимовръзка на съюзни и национални елементи на средата за сигурност 

 
 Ядрото (ел. 1) – с внасяне на различни етно-религиозни културно-цивилиза-

ционни не само различия, но  
и „искания“. При това тук не говорим за война на цивилизациите в прекия сми-

съл на тази дума, а за демонстрирана невъзможност и нежелание да бъдат приети 
достигнатите културно-цивилизационни нива в Европа и стремеж за преформулира-
ни както съюзните, така и националните интереси и ценности (ел. 2). Особено внима-
ние заслужава факта, че и между самите държави в ЕС както казахме по-горе няма 
пълно единство. 

 Ресурсите (ел. 3) необходими за поддържане приемлива динамика на систе-
мата / устойчивост очевидно са недостатъчни и създават  негативни тенденции. Като 
пример би могло да послужи наложените и продължаващи икономически санкции и 
политически натиск към Русия, допринасящ за снижаване икономическите възмож-
ности на Европейския съюз и поддържане на устойчивостта на средата за сигурност. 
От друга страна наложените разходи в съответствие с приетата съюзническа полити-
ка за финансиране процеса на ограничаване мигрантския поток и адаптация на нами-
ращите се в региона мигранти допълнително усложняват състочнието в дългосрочен 
план. 
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 От своя страна гореизложените влияния се мултиплицират, влошавайки 
динамиката на националните на държавите членки на ЕС устойчивост, с което се пре-
дизвиква изменения в ядрото (1) на  структурата на Европейската среда за сигурност 
(фиг. 4) където се появяват въпроси и съмнения по отношение способностите на ЕС 
за разрешаване на кризи. Създават се условия за развитие на национални центростре-
мителни сили, които създават обратна за общата среда тенденции. 

 Изградената сила (4) за защита на системата в лицето на НАТО е преди всич-
ко защита от пряко военно нападение и в случая с определени политически решения 
за участие в част от конфликтите (Тук нямаме задача да оценяваме и не правим 
оценка – правилни ли са или не тези решения, защото те са резултат от достигнат 
консенсус) се е оказала катализатор на произтичащото. Едновременно с това ефектив-
ността и по отношение възстановяване устойчивостта на динамиката на средата за 
сигурност зависи от политическите решения за бъдещо използване на създадените 
военни способности в многополярния и многоцентричен свят. И тук, като пряк резул-
тат има  връщане към търсене на национални решения за защита на интересите и 
целите, което опосредствено допринася за възстановяване на единната европейска 
система. 

Както беше посочено в предишен анализ [5], ЕС е изправен пред „стрес-тест“, 
така и сега бихме могли да кажем, че от особена важност е отговорите на въпросите 
да са в резултат на разбирането на новото състояние на елементите от структурата на 
Глобалната среда за сигурност: 

- Мултикултурното развитие е неминуемо, но как?  
- Взаимно-възможни компромиси-кои са те? 
- Възможно развитие на Европа със собствено „лице“ и по свой собствен път в 

структурата на Евроaтлантическата среда.  
-  Дефиниране на ясни цели, отчитащи географското разположение и културно 

цивилизационните особености на съседи и партньори. 
- Каква да е политиката за изграждане на доверие и възможности за развитие в 

многополярния и многоцентричен свят? Не, на политиките на изолациони-
зъм и изграждане на „стени“. 

- Възможност за развитие на културните взаимоотношения извън изграждана 
среда за сигурност, без страх от влияние. 
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Анотация: Изследването на сигурността на социалната организация е свързано с 
изработването на определение за това понятие. В литературата се среща инфор-
мация за наличие на много определения. Част от тях имат обща структура, други 
се различават. Почти всички определения описват някои характерни аспекти или 
характерни черти на сигурността от гледна точка на автора. Този подход не 
позволява да се изработи възможно по-пълно и точно определение за сигурността. 
В доклада е представена идеята за извеждане на изисквания за съдържанието на 
определението за сигурност на базата на организационнокултурен, организационно-
системен и организационно-архитектурен подход. 
 

Ключови думи: сигурност, организационна култура, организационна архитектура, 
системен подход  
 
Abstract: The study of the security of the social organization is related to the elaboration of 
a definition of this notion. There are a lot of definitions in the scientific literature on the 
theme. Some of them have a common structure, other ones differ. Almost all the definitions 
describe some distinctive aspects or features of security from the author’s perspective. This 
approach does not allow to make up really a more complete and precise definition of 
security. The report presents the idea of displaying the content requirements for the 
definition of security based on the scientific, organizational-cultural, organizational-
systemic and organizational-architectural approach. 
 

Key words: security, organizational culture, organizational architecture, systemic 
approach 
 
 

Поставяне на проблема 
Сигурността е често използвано понятие в живота и в науката. В научната 

литература са известни много определения. В част от тях има обща структура, други 
се различават по структура и съдържание. Почти всички определения описват някои 
от нейните аспекти или характерни черти и отразяват субективното мнение на автора 
или на колективния орган, изработил документа напр. в закон или стратегия. 
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Този подход не позволява да се изработи пълно изискване към съдържанието на 
определението за сигурност на социалната организация1, което да е в съответствие с 
научния подход и да отговаря по-пълно на семантияното му значение. Този подход 
към изследването на проблема поставя поне три важни въпроса: 

1. Има ли понятието сигурност различни семантични значения в различните 
социални организации? 

2. Отразява ли понятието сигурност само материалните ресурси, които я гене-
рират и гарантират. 

3. Какво трябва да е съдържанието на определението на понятието сигурност? 
От теорията на научния подход е известно, че определението трябва точно да 

постви рамката на обекта на изследване. Целта е да може научното дирене да се 
съсредоточи върху разкриване на закономерните причинно-следтвени връзки и да 
разкрие същността на процесите, явленията и феномените, чрез които те да се опоз-
нават от науката и мениджмънта, за да могат да се управляват компетентно, т.е. чрез 
методите на научното знание и познание.  

Базирайки са на аксиоматичното схващане, че сигурността е всеобхватно поня-
тие, присъства в целия спектър на социалната организация и на хората в нея, разбира 
се е трудно дори и невъзможно да се изработи едно универсално определение за по-
нятието сигурност, но е възможно да се обоснове изискване към съдържанието на 
такова определение. Този начин дисциплинира изследователите към прилагане на 
научния подход. 

Възникват много въпроси. По важните от тях са: Какъв следва да е подходът за 
решаване на проблема с обосноваване на изискванията към съдържанието на опреде-
лението на понятието сигурност? Защо има много определениея? Какво трябва да е 
съдържанието на определнието? Кои задължителни елементи да обхваща? и др. 

В доклада се поставят основите на доказване на хипотезата, че ако се използ-
ват комплексно и целенасочено известни в науката за организацията теории и методи 
за изследване на феномена сигурност е възможно да се изведат базовите изисквания 
за съдържанието на неговото определение. 

От методологична гледна точка е важно да се изясни подхода и да се подбере 
инструментариум за изследването на проблема. За решаване на поставената задача е 
целесъобразно и методически правилно научният подход да се прилага през цялото 
време на изследването. На следващо място трябва да се подберат подходящи теории 
и техните методи, които да се използват като интрументариум за анализите. Следвай-
ки тази логика, за целта на изследването се използват общата методология на науч-
ния подход, изучаването на организацията като система, принципния концептуален 
архитектурен модел на организацията и теорията на организационната култура. Тези 
теории се интерпретират през призмата на основните социални закони, които се отра-
зяват и развиват в законите на държавното строителство през националната култура и 
културния код. 

Обща методология на научния подход – верният път. 
Науката се различава от другите източници на познание по научния си подход и 

методи, чрез които стига до решаване на изследваните проблеми. Това е първото, 
което следва да се има предвид от изследователите и практиците-ръководители. 
Категорията наука означава знание (от лат. scentia). Във времето съдържанието на то-

                                                 
1 За краткост по-нататък ще използваме понятието организация вместо понятието социална 
организация и понятието сигурност вместо понятието сигурност на социалната организация. 
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зи термин търпи еволюция, като обозначава различни неща за различни хора, в 
различни периоди и в различни области. Поради това е придобил различни значения 
и се използва за изразяване на знание в противоположност на вяра или интуиция. 
Това означава обективност, постигана чрез систематични наблюдения, безпристраст-
ни, обективни, доказуеми и основаващи се на факти анализи и обобщения, които за-
дължително трябва да са публично оповестени. Науката се основава на факти като 
противоположност на фикции, т.е. емпиричност, постигана чрез пряко наблюдаване и 
регистриране аспектите и параметрите на изследваните явления, процеси или среда. 
Отразява обективна истинност, като противоположност на мнение, невярност и 
случайност, което означава, че изследва причинно-следствените взаимовръзки и тех-
ните закономерности за изучаваните феномени, процеси и обкръжаваща среда. Край-
ната цел на всяка научна теория е анализът и структурирането на знания, които са в 
противовес на митове, легенди и мнения, т.е. систематичност, повторяемост и 
публичност на научните доказателства. Поради тези причини определението за кате-
горията наука следва да се дава чрез характеристиките, които я разграничават от 
останалите източници на познание и знания. В този контекст науката е сфера на чо-
вешката дейност за доказване на обективни истини – знания, изложени в теоретична 
форма, която се отличава с точност, систематичност, проверимост или опровер-
жимост на твърденията. Тази методология се прилага в изследването на феномена 
сигурност.  

Организацията, разглеждана като сложна социална система, е подвластна на из-
вестните закони на които се подчиняват всички системи във физическия и социален 
свят. В доклада се разглеждат само някои по-важни от тях, за да се покаже прилага-
нето на научния подход в изследването на сигурността.  

Целта, за която е създадена всяка социална организация, е нейна фундаментална 
отличителна черта. Тя съдържа и отразява същността, функциите, структурата и по-
ведението, които са характерни за даден период от време и са обективно необходими 
за съществуването на организацията. Няма вечна и съществуваща в „застинал” вид 
организация. Но има постоянна организационна природа, същност и съществуване на 
всяка социална система, което е важно за изследване на организациите от теоретична 
гледна точка. 

В общата теория на системите е прието, че под “система се разбира някакво 
сложно цяло, притежаващо ясно определени граници и относително независими 
съставляващи, свързани помежду си така, че изменението на положението или със-
тоянието на една част неизбежно води до изменение на състоянието на другите 
части2”. 

Всяка система се характеризира с две нива – концептуално и съдържателно. 
Концептуалното ниво (обвивката) включва цел, мисия, визия, стратегия, субект и 
обект на управление. Те формират концептуалната рамка на системата и дават отго-
вор на въпросите: „Какво се прави?” и „Защо се прави?”. 

Целта определя към какво се стреми системата, какъв е смисълът на нейното 
съществуване, в името на какво си взаимодействат нейните елементи. Тя се състои 
най-често от различни взаимосвързани, допълващи се подцели. Основната и съпътст-
ващите цели на организацията произлизат от нейните интереси. Последните са ема-
нация на организационният идеал. Всички тези елементи се определят от организа-
ционнокултурния модел и основно чрез приетите в него организационни ценности. 
По този начин организационнокултурният модел оказва решаващо и доминиращо 

                                                 
2 Манев, Е., Глобална, регионална и национална сигурност, Софтрейд, С., 2012, с. 34 
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влияние върху определянето на първопричината за организационното изграждане – 
целеполагането. Културният модел на организацията определя културна детермини-
раност на архитектурата на организацията – следователно, в този смисъл организа-
цията е отражение на тази парадигма. Това определено означава, че организацията си 
поставя цели, свързани с нейната необходимост и интереси, които да се постигат при 
нормално нейно функциониране в нормални условия. 

Възниква въпросът, кой е общият критерий за определяне на нормалното и рес-
пективно на ненормалното функциониране и на нормалните и ненормалните усло-
вия? Отговорът трябва да се търси в две направления: първо, в семантиката на терми-
на нормално, чийто корен произлиза от норма и второ, в разглеждане на същността и 
съдържанието на оценката на това състояние като процес на сравняване с текущо 
състояние и предварително зададено състояние, което априорно е прието за нормал-
но, т.е. за норма на поведение приета в процесите на организационното проектиране 
и изграждане. Очевидно прагът на нормално спрямо ненормално е приемливият риск, 
които е заложен в проектните алгоритми и условия за функциониране на организа-
цията. Като принципна относителна точка за измерване на рисковете и заплахите за 
организацията този праг може да бъде полезен за по-нататъшните изследвания на 
проблема за съдържанието на определението за сигурност. Този праг зависи от много 
фактори, по-важните от които са външните и вътрешни условия за функциониране на 
организацията и прагът на социалната достатъчност. Последният зависи от наличието 
на организационни ресурси, които да осигурят нормалното организационно функцио-
ниране, при което рисковете и заплахите за организацията са приемливи и осъзнати и 
се осигурява удовлетворяване на изискванията на основните социални закони. С цел 
практическо прилагане на научния подход ще се опрем на три известни закона, на 
които се подчинява организацията: 

1. Трите исторически етносоциални общности (племе, народ и нация) са само-
възпроизвеждащи се, саморазвиващи се и саморегулиращи се органични 
социални системи. 

2. Всяка етносоциална общност има постоянни възобновяващи се основни по-
требности и съответни на тях съвместни дейности – възпроизводство на чо-
века като социално и биологично същество; материално производство; 
социално управление. Тези основни дейности изискват осигуряване на основ-
ните функции на етносоциалната общност: социално-духовна; стопанска и 
управленска. 

3. Закон за социалната достатъчност – всяка етносоциална общност се стреми 
към установяване на социална достатъчност. Съответствието между функ-
ционалната и организационната структура в етносоциални общности се оп-
ределя в науката като социална достатъчност. 

 

Възниква въпросът защо след като всички етносоциални системи функционират 
съгласно едни и същи закони има такива големи различия между тях, които се из-
разяват в различия на съответствието между функционалната и организационната 
структура. Или анализирано по друг начин, имат различни нива на социална доста-
тъчност, т.е. различни нива на съответствие между функционалната и организацион-
ната структура.  

За обяснение на този феномен е удачно да се използва организационнокултур-
ния модел. Както беше казано по-горе, той определя основната цел на организацията 
и е в основата на целеполагането, разглеждано като когнитивен и оценъчен процес в 
нея. Различните етносоциални общности имат различни културни парадигми, които 
предполагат различни ценностни системи, определящи очакванията, вижданията, на-
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гласите, възприятията, вярванията и убежденията, споделени от хората в тях. На ба-
зата на този културен модел всяка една етносоциална общност организира и прилага 
в живота си собствено виждане за съответствие между функционалната и организа-
ционната структура за постигане на своите организационни цели. За постигането на 
същите всяка една общност изгражда своя структура, което означава, че съответст-
вието между функционалната и организационната структура във всяка една от тях ще 
е различно от това на всяка друга. Следователно, обективна закономерност е всяка 
една социална организация да има своя специфична социална достатъчност, т.е. 
свое специфично ниво на съответствие между функционалната и организационната 
структура, което е характерно само за нея и е различно от това на другите.  

От друга страна, всяка организация според принципа на рационалността се стре-
ми да повиши своята ефективност, за да получи по-пълно задоволяване на изисква-
нията на социалните закони. Този стремеж я води към приближаване и постигане, ако 
е възможно, на практика на идеалния вариант на оптималната организационна струк-
тура. Връзката на организационната структура с организационната цел е следната. За 
постигане на целта си организацията изработва подходяща и осигуряваща оптимално 
постигане на целите й мисия. На тази база се изработва необходимата визия за орга-
низационното развитие, която ведно с предишните елементи предопределя каква 
стратегия е необходима на организацията. На следващо място в процеса за изгражда-
не на организационната архитектура се определят необходимите функции, за които 
организацията трябва да има капацитет, за да може да постига поставената цел. Из-
пълнението на тези организационни функции изисква осигуряване изпълнение на от-
делни групи взаимно свързани задачи в рамките на всяка една функция. И накрая, из-
пълнението на всяка функция и задачи изисква определена организационна архитек-
тура, за реализацията на която се разкриват съответните организационни структури и 
квалифицирани работни места на служители в тях. 

Този дълъг причинно следствен процес е пряко свързан със закона за оптимал-
ната връзка между организационна структура и организационна стратегия, според 
които за изпълнението на една стратегия може да се създадат различни организаци-
онни структури, но само една може да е оптимална и обратното – една организацион-
на структура може да постигне определена цел с различни стратегии, но само една от 
тях може да е оптимална. В теоретичен и практически план постигането на оптимал-
ния вариант е процес, който зависи от много фактори, оказващи влияние на процеси-
те на организационното развитие в посока към оптимизация на дейността, които най-
общо могат да се разделят на вътрешни и външни за организацията. 

Казаното до тук предполага цяла палитра от различни нива на социална доста-
тъчност, през които организацията минава в своя жизнен път към постигане на опти-
малната социална достатъчност. Под това понятие следва да се разбира оптималното 
съответствието между функционалната и организационната структура. Веднъж 
постигната, тази социална достатъчност не е константна величина, която да е даде-
ност веднъж и завинаги. Това се обяснява с динамиката на вътрешната и външна 
среда за организацията. Последното е предпоставка за динамика на процеса за опти-
мизация на социалната достатъчност и на самата нея.  

От направените по-горе разсъждения могат да се генерират два извода: първо, 
че всяка една организация има своя социална достатъчност, която е различна от 
социалната достатъчност на всяка друга организация и второ, че в една организация 
има само една оптимална социална достатъчност. Това обяснява обективната законо-
мерност на динамиката на проблема за социалната достатъчност и дава отговор на 
въпроса защо различните етносоциални общности имат различия в нея. 
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Отново различните културни парадигми на различните етносоциални общности 
определят различията в осигуряване на основните им функции. Напр. едни са специ-
фиките на социално-духовна; стопанска и управленска функция на българската етно-
социална общност, други на руската, трети на британската и т.н. Тази специфика е 
причината постоянно да се възпроизвеждат различията в постоянно възобновяващите 
се основни потребности от ресурси, които от своя страна определят различните им 
цели както и различията в съответните на тях съвместни дейности на всяка етносо-
циална общност, свързани с възпроизводство на човека като социално и биологично 
същество, различията в начините на организация на материалното производство и 
спецификата на социалното им управление.  

 

Въпреки че всяка общност е самовъзпроизвеждаща се, саморазвиваща се и са-
морегулираща се сложна органична социална система и се подчинява на едни и същи 
социални и системни закономерности, специфичните им културни парадигми са тези, 
които осигуряват две много важни проявления на основните закономерности в тех-
ния бит: 

 Първо, етносоциалните общности имат идентична същност (закономер-
ност) на проявление независимо от различията на техните културни модели, изразя-
ваща се в принципно сходни регулаторни функции, в това число и сигурността на 
организационното поведение, които се определят от основните закони за развитие на 
сложните социални системи. 

 Второ, тази идентична същност на различните етносоциални общности се 
проявява под различни форми и съдържания, които са характерни за всяка една от 
тях и се определят от специфичната културна парадигма. 

 

От казаното по-горе следва, че различните културни парадигми на различните 
етносоциални групи имат еднакво принципно въздействие относно постигане на 
удовлетвореност на обективните закономерни изисквания, но разликата е в различ-
ните нива (прагове) на социална достатъчност. Това изглежда парадоксално – от една 
страна културните парадигми са различни, а от друга – имат принципно сходни и 
близки до еднаквост същностни (закономерни) въздействия върху собствените си 
създатели – етносоциалните групи. Това е така, защото същността на процесите и яв-
ленията са закономерностите, по които етносоциалните общности се развиват. 

Съдържателната част на тези етносоциални процеси и формата им на проявле-
ние е различна и това се обяснява с по-слабата им връзка със закономерностите на 
социалните процеси в организацията в сравнение със същността. Това означава, че 
изпълнението на изискванията на една и съща закономерност в организацията може 
да се извърши от организации с различна структура (съдържание) и форма. От друга 
страна това важи и за различните дейности – те също могат да се различават по 
форма и съдържание. 

За целите на разсъжденията относно съдържанието на определението за сигур-
ност важни са две условия. Първото, че различните културни парадигми на различ-
ните етносоциални групи имат принципно подобно въздействие относно удов-
летворяването на обективните закономерности за техния бит в стремежа им да 
постигнат социална достатъчност е основание да се разсъждава по въпроса за ролята 
на сигурността в организацията като регулатор на организационното поведение. 
Второ, съдържателната част на тези процеси и формата им на проявление е различна, 
което дава основание да се анализира формата под която се проявява основната роля 
на сигурността – разрешение или забрана за едно или друго действие. Основната 
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роля на сигурността и нейните форми на проявление не се разглеждат в доклада, те 
са обект на друга публикация. 

Следващият етап от изграждането на организационната архитектура е изработ-
ването на стратегията на организацията за постигане на нейните цели. В науката е 
прието, че стратегията най-общо е замисъл, план и дейност от последователни и 
взаимно свързани главни задачи, при реализирането на които организацията постига 
своите цели и без изпълнението на която и да е главна задача, както и при нарушава-
не на определената последователност на тяхното изпълнение не е възможно постига-
нето на целта. Субектът на управление е този, който управлява организацията, осъ-
ществява нейната стратегия и постигане на целите. Обектът на управление е този, 
който е управляван в организацията за реализиране на нейната цел. Взаимоотноше-
нието между управляващия субект и управлявания обект по повод използването на 
организационните ресурси представлява политиката на управляващия в организа-
цията. Подобно на разсъжденията за организационните цели и тук основна роля иг-
рае културната парадигма на организацията която детерминира рамката на стратегия-
та на организацията основно чрез ценностната си система.  

Съдържателното ниво на системата включва алгоритъм за функциониране, ор-
ганизационна структура, ресурси. Дава отговор на въпросите: „Как да се прави?” и 
„Кой да го прави?”. Организационната структурата определя архитектурата на систе-
мата, нейните йерархични нива на подчиненост, връзките за взаимодействие и кана-
лите за обмен на информация. 

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. Те могат да имат материален и нематериален характер. Алгоритъмът за 
функциониране на организацията се проявява под формата на правила и процедури, 
отражение е на ценностите и определя реда, които трябва да се спазва в организа-
цията. Ресурсите са материални и нематериални средства с които се постигат целите 
на организацията. Човешките ресурси са специален вид и са най-важни за организа-
цията. В този контекст е и обосновката за приетия организационнокултурен подход 
за изучаване на сигурността, т.е. откъм човешкия фактор. 

Ще разгледаме накратко отговора на първият въпрос: Има ли понятието сигур-
ност различни семантични значения в различните социални организации? като ще 
посочим аргументи. За целта се позоваваме на теорията за културата на Лесли Уайт3 
(Уайт 1988), според която символизирането е човешка дейност, при която хората 
придават определено значение на определени физически носители. Тези носители 
служат за предаване на значения между хората в ежедневните комуникационни про-
цеси. Речта – писменна или вербална, изпълнява тази си функция – тя е носител на 
значения, предавани, приемани или отхвърляни от хората в ежеднежния им живот. 
Специфичният процес на назначаване на смислови значения на физическите носите-
ли и на думите като такива има своето научно обяснение. То в най-общ вид се изразя-
ва във фактите, че една етносоциална група придава определено значение на един 
физически носител, който пренася това значение чрез себе си в комуникационния 
процес, а друга етносоциална група назначава същото символно значение на друг 
физически носител или обратното – на един и същи физически носител, различни 
етносоциални групи назначават различно символно значение. Напр. семантичното 

                                                 
3 Уайт 1988: Уайт, Л. Науката за културата. Изследване на човека и цивилизацията, Наука и 
изкуство, С., 1988. 
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значение на понятието сигурност в български език се назначава на посочените физи-
чески носители в писмената и вербална форми на езика от носителите му, докато в 
английски език физическият носител е съответно „security” и е назначен също от 
неговия носител – англоговорящата етносоциална общност; в руски език – „без-
опасность” – имащ назначено семантично значение от носителите на езика – руского-
ворещата общност. Този пример показва най-малко два факта: първо, че раззличните 
националности възлагат на различни физически носители – буквени или звукови зна-
ци едно и също семантично значение и второ, че това семантично значение за всака 
нация има специфична същност, съдържание и форма на проявление, което е различ-
но за за всяка една от тях. Следоватено, възниква въпросът от какво се определя сим-
волното значение дадено на определен физическ носител в етносоциалната общност? 
Очевидно това е работа на организаионнокултурната парадигма на дадена езикова 
общност. Връзката между феномените (култура – организационна култура – сигур-
ност)4 може и следва да се обогатява с развитие на изследванията в направление 
(лингвокултурология – сигурност), т.е разширяване на обхвата в нова посока за изу-
чаване на сигурността. Логично е това ново направление за изследване на сигурност-
та да се нарече Лингвокултурологичен аспект на сигурността. 

Знанието за културата, в това число и за езика, за културните и езикови кодове 
дава нови възможности, които трябва да се използват за обогатявне на научната 
теория за сигурността чрез използване на методите на една от младите мултидисцип‐
линарни науки – лингвокултурология. Тя може да е полезна за изучаване на ценност‐
ните системи на различните етносоциални групи (нации), отразени в езиковите 
форми както от ежедневно общуване, така и в писмените форми, използвани в стра‐
тегическите ръководни документи на нацията, напр. национални, отбранителни и др. 
концепции, доктрини и стратегии. Методологията и методите на лингвокултуроло‐
гията могат да са полезни и за разкриване на дълбоките корени на същността и 
съдържанието на понятието сигурност, залегнали в езика чрез културния код (Илиева 
2016а: 172-176)5 и дават нови възможности за анализи и изследване на писменни нор‐
мативни и други източници в интерес на изучаване на ново направление в сигурност‐
та, а именно – лигвокултурологичния аспект на сигурността. 

На основата на разсъжденията дотук може да се направи извода, че понятието 
сигурност съдържа в себе си характерен и специфичен елемент на усещане, на въз-
приемане, на разбиране, на оценка и в крайна сметка на изграждане на представа 
(модел) за нещо, което се случва в даден момент в етносоциална общност и това 
нещо може да е различно за друга общност в подобна ситуация. Следователно въз-
приемането на околната организационна среда на пребиваване и условия на функцио-
ниране на организацията има своята субективна страна. Но това субективно въз-
прието и споделено на организационно ниво усещане за обстановката е отражение на 
обективните обстоятелства на средата, в която оперира организацията в организаци-
онното съзнание. Чрез своите материални и нематериални елементи организационна-
та среда оказва влияние върху субективното усещане на хората в организацията за 
комфорт или дискомфорт, за наличие на рискове и заплахи, както и за тяхната вели-
чина – по-восоки или по-ниски. Следователно сигурността като понятие съдържа в 
себе си два компонента – обективен и субективен. Обективният се представя от на-
личните материални, финансови и др. ресурси и степента на подготовка за тяхното 

                                                 
4 Вж. Манев, Е., Глобална, регионална и национална сигурност, Софттрейд, С. 2012. 
5 Илиева, Д. Лингвокултурология. Същност и категориален апарат. Монография, София: 
Софттрейд, 2016. 
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използване от личния състав в организацията. Субективният се изразява във възприе-
тото и споделено виждане, усещане и чувство на хората в организацията за наличие 
на рискове и заплахи за организацията и за тяхната величина и вероятност да се проя-
вят. Това субективно възприемане е свързано с културната парадигма на организа-
цията, която има водеща роля в оценката на ситуацията, а от там и за възприемане на 
сигурността. 

Назначаване на символика за означаването на сигурност на различни физически 
носители в различните социални групи означава различия в разбирането на това по-
нятие в тяхното групово съзнание. Процесът на отражение е свързан с когнитивните 
процеси в личността и в социалната организация. Тези процеси от своя страна са 
свързани с процесите на оценка, които от своя страна са свързани с организационни-
те ценности и норми (Илиева 2016б)6. Последните са динамични величини в кон-
тинуума на времето, а техните механизми на формиране и битуване в живота на 
организацията са резултат от проявлението на организационнокултурния модел, кой-
то също е динамичен феномен.  

За изясняване на този въпрос може да се използва научната теория за културата 
и нейната по-специфична проява в лицето на организационната култура. Тук също 
има множество определения и за двете понятия. Този въпрос не се разглежда в 
настоящото изложение7. За целта разсъжденията се базират на факта, че организа-
ционната култура може да се дефинирана като ресурс от традиции, знания и 
авангарден опит, включващ базови ценности, норми и практики, проявяващи се в ор-
ганизационно поведение чрез символи, език, идеологии, митове и ритуали в рамките 
на споделен контекст (Манев 2007: 71). Така разкритото съдържание на организаци-
онната култура дава възможност да се обособят поне три важни свързани компо-
нента: ценностен, нормативен и символен (Манев 2007: 58) 

Ценностният компонент е в центъра на ядрото от доминиращите ценности в 
организацията. Той формира и определя същността и съдържанието на организацион-
ната култура и има детерминираща функция спрямо останалите два компонента. Цен-
ностите притежават определени характеристики, по-важните от които са съдържание 
и интензивност, йерархия и структура, централност и социална желаност, стабилност 
и гъвкавост, универсалност и специфичност. Те са приложими и на трите нива на 
анализ – индивидуално, организационно и национално. Съпоставянето на ценностите 
на различните нива дава възможност да се направи анализ на тяхната съвместимост 
или разминаване и да се оцени каква е взаимовръзката между ценностната система на 
индивида, организацията и нацията. 

Ценностите определят нормите в организацията, а нормите предписват и 
санкционират организационното поведение. Споделените ценности са основа за съз-
даване и развиване на нормите, които отразяват очакваното поведение или изпълне-
ние на задължения. 

Организационните ценности изразяват предпочитанията към определено пове-
дение или към определени резултати, а организационните норми предписват опреде-
лено поведение, прието и толерирано от другите. По този начин нормите са култур-
но-приемливи начини за постигане на целите на организацията. Те се превръщат в 

                                                 
6 Илиева, Д. Ценност и оценка в аксиологията. Десети международен пътуващ семинар на 
УниБИТ. „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство”  30 май - 
05 юни 2016 г., Будапеща, Унгария, Изд. „За буквите – О писменехь, София (дадена за печат). 
7 Вж. Манев, Е., Организационна култура: същност, измерване, промяна, Софтрейд, С., 2007. 
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интегриращ фактор за множеството субкултури в съвременните социални орга-
низации. 

Със своите две основни обобщени роли организационната култура придава сми-
съл на символите и на събитията и определя значимостта на дадено действие, при 
което стимулира едно действие или възпрепятства друго. На тази основа се извеждат 
нейните основни функции, които се проявяват както по отношение на вътрешната, 
така и към външната среда – смислообразуваща и ценностна. 

Смислообразуващата функция на организационната култура създава моделите 
и начините на интерпретиране на събитията и нещата в организацията и поради това 
в нея доминира когнитивният компонент. Културата определя какво и как да се раз-
бира в дадена ситуация, придава смисъл и съдържание на възприемане на симво-
лите, ритуалите и артефактите и в същото време се обогатява и развива. 

Ценностната функция на организационната култура е имплицитна и отразява 
нейната оценъчна страна чрез разкриване социалната желаност на определени 
типове поведения. Организационната култура формира ценностни отношения към 
събитията и процесите, което се разкрива във взаимодействието с контрагентите от 
външната среда както на междуличностно, така и на междуорганизационно ниво. В 
голяма степен ценностната функция съдържа емоционално-поведенчески компонент 
и поради това намира пряко отражение в действията, преживяванията, чувствата и 
очакванията на хората в организацията.  

Оценката е активен когнитивен процес на съпоставяне на отразените от 
обкръжаващата среда факти в индивидуалното и организационното съзнание. Това 
съпоставяне става през призмата на ценностната система и нейните функции. Като 
беше пояснено по-горе културната парадигма има важно влияние върху организа-
ционния бит. За да продължим с анализите си по сигурността ще разширим обхвата с 
няколко основни закономерности, на които се подчинява организацията. 

Като сложна система организацията е подвластна на всички закономерности на 
системите, но за целите на доклада подбираме част от по-важните и подходящи, за да 
ги интерпретираме и да направим изводи за съдържанието на определението за 
сигурност. От съществено значение е свойството на системите постоянно да се стре-
мят към вътрешна интеграция на подсистемните си елементи и адаптация с външната 
среда. От гледна точка на сигурността това означава, че това е планово, т.е. според 
изискванията на този системен закон. Нека да се върнем към проблема за организаци-
онното проектиране и създаването на организационната архитектура. 

Беше казано в изложението, че създавайки отганизация за постигане на дадена 
цел организационният мениджмънт проектира и създава на концептуално и съдържа-
телно ниво организацията. Това означава, че трябва да се осигури такъв алгоритъм 
(правила) за работа на организацията като цяло, който да удовлетвряа много изисква-
ния, по-важните от които са: първо, да постига поставената цел; второ, да върши 
първото изискване при минимален риск и зплахи, а ако това е невъзможно – при 
приемливи параметри на рисковете и заплахите, както и да има висока ефективност; 
трето, да удовлетворява изискванията на социалната достатъчност, т.е. да има опти-
мално съотношение между функционалната и организационната структура; четвър-
то, да отчита динамиката на всички процеси в организацията, и тази на вътрешната и 
външна среда. Тези условия се предписват от културният модел в процеса на це-
леполагането и оценките за вземане на решение за организационния дизайн. В този 
смисъл проектният модел на организацията е отражение на културния модел. Следо-
вателно планирания или плановия режим на функциониране и работа на организа-
цията е приет за нормален още на етапа на нейното проектиране. По този начин рам-
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ките на всички проектни параметри на организацията получават статус на норма още 
в етапа на нейния дизайн, което означава, че спрямо техните стойности ще се оценява 
всяка промяна в нейното функциониране и работата, която е довела, води или би до-
вела до промяна на този планов режим на функциониране и работа.  

От друга страна системите са самоорганизиращи, саморазвиващи и самоуправ‐
ляващи се структури, които имат свойството да се стремят да запазват свото равно‐
весно състояние. Тези свойства на организацията имат важно методологическо 
значение за изучаване на сигурността. Проявлението на тази системна закономерност 
се прилага в оргнизационното строителство още на етапа на нейното проектиране и 
изграждане. 

В етапа на проектиране на организацията се поставят изисквания (ограничения) 
към параметрите на външната и вътрешна среда в рамките на които да се осигури 
нейното планово, т.е. нормално функциониране и работа, т.е. нормативно определе-
ните режими на функциониране и работа. Тези рамкови ограничения имат определе-
ни граници на промяна, определени от проектното задание. В рамките на тези допус-
ки8 организацията функционира нормално и при всяко отклонение от номиналната 
стойност на работните параметри тя се връща към тях самостоятелно на базата на 
закона на системите, според който всяка система има свойството да се връща към 
точката си на равновесие при отклонение от нея в определени граници. 

 

Това означава, че този планов режим на функциониране и работа на органи-
зацията заедно с плановите параметри на външната и вътрешна среда осигурява 
необходимата сигурност на организацията. Тази кратка интерпретация макар и на 
няколко от основните системни закони има важно методологическо значение относно 
изводите за това, какво трябва да е съдържанието на определението за сигурност на 
организацията: 

 Първият и най-важен извод от научна гледна точка е, че режимът на функ-
циониране и работа на организацията в рамките на планово определените 
стойности на параметрите е предпочитан и желан режим, т.е. сигурен режим 
на функциониране и работа. 

 Вторият извод е, че при отклонение на стойностите на плановите параметри 
и алгоритмите на работа в рамките на планираните допуски за нормално 
функциониране и работа на организацията и на външната и вътрешната сре-
да, организацията самостоятелно се връща към първоначалното си планово 
равновесно системно състояние на функциониране и работа. 

 От първи и втори изводи по-горе следва важно принципно заключение – 
опорната точка за оценка на сигурността на организацията е нейният 
планов режим на функциониране и работа в рамките на допуските на ней-
ните параметри и тези на външната и вътрешна среда.  

 

Дотук изведохме изискванията към референтната точка за оценка на сигур-
ността на организацията, когато работи в условията на проектните (планови) допус-
ки. Да, но в практиката не винаги е възможно параметрите да се поддържат в рамките 
на плановите допуски, особено при метаорганизации, напр. държавата. Какво е зако-
номерното поведение на системите в такива условия и кави методологически изводи 
могат да се направят в това отношение за изискванията към съдържанието на опре-

                                                 
8 Понятието допуск в техническите науки и технологичните системи означава долна и горна 
граница на отклонение на номиналната стойност на даден параметър в рамките на който 
системата работи нормално.  
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делението за сигурност? За тази цел се опираме на закона за йерархичната под-
чиненост на системите от по-нисък порядък на системите от по-висок порядък. Това 
означава, че при недостиг на ресурси за поддържане на собственото си планово 
функциониране и работа по-младшата система се обръща към по-старшата за съдей-
ствие. Ако получи необходимите ресурси – тя ще успее да се справи със ситуацията 
при която накои или повечето от стойностите на параметрите й са излезли извън 
рамките на допуските. Ако не успее да получи необходимите ресурси от по-старшата 
система се задейства системни закон, според който системата се реорганизира. 

 

Интерпретацията на посочените по-горе системни закономерности за целите на 
определяне на изискванията на съдържанието на определението за сигурност налагат 
следните изводи: 

 В случай на излизане на стойностите на основните или на по-голяма част от 
системните параметри извън рамките на планираните допуски, системата 
изпада в състояние на извънпланов режим на функциониране  и на работа. 

 При извънпланов режим на работа сигурността получава по-ниска сойности 
в сравнение с плановата, което означава повишаване на рисковете и запла-
хите за организациата. 

 За да се върне в планов режим на функциониране и работа организацията 
трябва да има възможност да получи необходимите й ресурси от по-стар-
шата организационна система. Ако това се случи, организацията може с 
висока степен на вероятност да се върне към плановия си режим на работа. 
Ако не получи необходимия ресурс – тя се реорганизира като подсистемни-
те й елементи с по-висока степен на относителна самостоятелност могат да 
продължат да функционират самостоятелно а тези с по-ниска или загиват 
или се присъединяват към други системи. 

 

От направените по-горе изводи за организацията може да се направи изключи-
телно важен методологически извод за особено важно изискване към съдържа-
нието на определението за сигурност  – при условие, че стойностите на основните 
или повечето организационни параметри са излезли извън рамките на допуските, тя 
трябва да има възможност да получи необходимите ресурси за връщане в планов 
режим на функциониране и работа.  

 

В този контекст организацията има поне две теоретически възможности: първо, 
изцяло да разчита да получи ресурси от по-старшата система; второ, да поддържа 
резерв от собствени ресурси за такива извънредни ситуации; трето, да има въз-
можност за получаване на ресурси от първи и втори варианти. 

 

Следващият важен методологически извод към изискванията за съдържание-
то на определението за сигурност е организациата да има възможност да получи 
необходимите ресурси при изпадане в извънпланов режим на функциониране и ра-
абота. 

 

След така направените интерпретации на по-важните теории с цел получаване 
на изводи за изискванията към съдържанието на определението за сигурност се от-
крояват три фундаментални елемента в него: 

1. Сигурността е динамично състояние на социалната организация. 
2. Сигурността е на необходимото приемливо и желано ниво когато органи-

зацията функционира и работи планово, т.е. според зададените алгоритми и 
закономерности. 
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3. Сигурността е гарантирана, когато организацията при необходимост (при 
излизане от планов режим на функциониране и работа) има възможност да 
получи резервен ресурс – собствен, от по-старшата система, или от двата 
варианта с цел възстановяване на плановия режим на функциониране и ра-
бота. 

 

Следователно обобщеният принципен с методологически характер текст на оп-
ределение за сигурност трябва да има следното съдържание и описание: 

 

Сигурността е динамично състояние (изискване 1, по-горе) при което органи-
зацията функционира и работи съгласно плановия алгоритъм и правила в рамките 
на допуските на стойностите на нейните, на външната и на вътрешната среда 
параметри (изискване 2, по-горе) и ако по някакви причини излезе извън рамките на 
плановото функциониране и работа, то тя има ресурси (сили и средства) да го въз-
станови. 

 

Това съдържание на определението за сигурност може да се използва за интер-
претация с цел генериране на определения за целите на изучаване на сигурността на 
различни по своя мащаб организации от национално, регионално, глобално, ведомст-
вено и др. естество. Текста ще е различен, но в съдържанието трите изисквания 
трябва задължително да намират място. 

С това изследване е показано принципното прилагане на научния подход при 
използване на теоретични знания от различни научни дисциплини за изучаване на 
сигурността и е показан пътя за доказване на работната хипотеза, без да се има пре-
тенции за пълна изчерпателност на темата. 
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Abstract: Long known in psychology fact is that the person carries out regulatory functions 
on individual behavior. From this science perspective and from practice standing problem 
is not if, but how and what individual countries involved in regulatory processes. What's 
that constellation of outstanding features that helps the individual to inspire and lead 
followers, i.e. manifest as leader? Personality as „a constellation of traits”, participates in 
realization of vital plans and long-term planning of man. It is a kind of coordinate system 
that helps individuals to navigate in complex life situations and to keep consistency over the 
years. In addition, it provides its own integrity. It is obvious, however, that events leading 
to rely on specific combinations of traits, skills and abilities that are not seen in 
mainstream events. They flash sporadically and marked leadership presence in an 
otherwise monotonous life. It says is dedicated to this report. The reasoning in it were 
supported by the analysis of empirical data obtained in studies of the authors. 
  
Keywords: leader, leadership, traits of personality 
 
 

В психологическата наука все още липсва единна концепция за личността. 
Постигнато е съгласие само в разбирането, че личността е сложно системно форми-
рование, което трудно може да бъде дефинирано еднозначно. Изследователите по-
сочват, че съществуват множество дефиниции, но нито една от тях не е общоприета. 
Анализът на съществуващите определения позволява да се очертаят някои най-харак-
терни особености на личността.  

На първо място, всяка личност е уникална и неповторима. Трябва да се подчер-
тае, че няма две напълно еднакви личности, дори и при еднояйчните близнаци. Всеки 
човек в своето поведение и душевен живот е една отделна „вселена“, субективен свят 
с неповторим облик. В това се състои неговата уникална ценност и значимост като 
присъствие в света. 

Второ, личността е устойчиво образувание, съставено от отделни компоненти, 
като аз-образ, убеждения, норми, ценности, натрупан индивидуален опит и др. Тази 
устойчивост се проявява като повторяемост на поведението във времето и през раз-
лични ситуации. Това, което характеризира личността следователно е типичният на-
чин на мислене и поведение, характерни за отделния човек. 

Трето, личността не е нещо изначално дадено в завършен вид, а се променя и 
развива. В това развитие има приемственост, така че по-късните особености на лич-
ността имат своите основания в нейните по-ранни характеристики. Развитието на 
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личността е цялостен органичен процес, при който по-ранните регулативни струк-ту-
ри прерастват в по-сложни образувания. В процеса на развитието възникват и нови 
образувания, които не са съществували в по-ранните периоди от живота на индивида. 
Те обаче са съгласувани с вече даденото или на свой ред съществено са го промени-
ли, за да им съответства по определен начин. 

Четвърто, отделните страни на личността се намират в определено съответствие 
и съгласуваност. Това е съществена особеност, която разкрива, че личността не е 
проста съвкупност от подбуди, емоции, убеждения и поведенчески програми, а пред-
ставлява организирана система, в която всички елементи са свързани в едно цяло. 

Природата на личността най-ярко се проявява в и чрез функционалната и пози-
ция в регулацията на поведението. Тя възниква като цялостна система за психична 
регулация, която позволява на индивида да се приспособява към социалната среда и 
ефективно да функционира в нея. 

По начина си на съществуване личността е психично образувание, но тя се фор-
мира под влиянието не само на закономерностите на изграждане на психиката, а и на 
други фактори. Биологичните дадености на всеки отделен организъм имат своя спе-
цифика, която намира отражение в особеностите на индивидуалната личност. От дру-
га страна, човек се формира и съществува в определен социален контекст, неговото 
поведение се разгръща в множество различни социални ситуации.  

Предмет на настоящия доклад е функционирането на индивида в позицията му 
на лидер в структурите на сигурността. Защо? Защото тази позиция от психологи-
ческа гледна точка представлява интерес. Интересът се поражда от факта, че в струк-
турите на сигурността съществуват фактори, чието влияние върху индивида трудно 
може да бъде пренебрегнато. Формираният преди попадането в подобна среда социа-
лен опит, придобит в различни среди най-често се оказва неадекватен на новите усло-
вия, поради което възникват редица специфични затруднения пред индивида. 
Естествените социални контакти в процеса на упражняване на функционалните 
задължения са сравнително ограничени, а решаваните задачи и преследваните цели 
коренно се различават от обичайните. Липсват или са налични, но не са достатъчно 
ясно очертани моделите на професионално поведение. Освен това, съществуват 
сериозни затруднения за непрекъснато верифициране на резултатите от труда и не-
възможността по този начин да се затвори кръгът от поставени цели, положени лични 
усилия и постигнати резултати. Липсва и основният фактор за добиване на усеща-
нето за психическо благополучие – предсказуемост на настъпващите събития, произ-
тичащи от личните усилия. Това препятства възможността за своевременно кориги-
ране на плановете и демотивира личността. Основните човешки потребности са 
фрустрирани в условията на информационен дефицит, при което динамиката и голя-
мата натовареност с решаването на оперативни задачи силно ограничава възможност-
та за дългосрочно планиране и реализиране на жизнените планове.1 

Очевидно е, че са твърде много факторите от средата, които индивидът, 
функциониращ в организацията от системата за сигурност следва да отчита и с които 
да се съобразява. Още повече са те, когато става въпрос за ръководителя, който след-
ва да изработва и да реализира управленски решения, както и да оказва въздействия 
върху последователите, да ги мотивира за постигане целите на организацията. Към 
него нарастват изискванията да съчетава управленските умения със сложен комплекс 
от лични качества, знания и умения, за да е в състояние сам и в дефицит от време да 
преработва разнообразна по вид и специфична по характер информация. Вече не е 

                                                 
1 Петков, Г. Воинската адаптация. С., 1994. 
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достатъчно той да е само добър организатор, за да изгради екип и да мотивира хора-
та, като утвърждава решенията, които те предлагат. В технологичния аспект на изра-
ботването на решението със своите компетенции и професионален опит лидерът вече 
е един от екипа, макар и поставен най-отпред. Към отговорността за крайния резул-
тат се прибавя тежестта от изминаването на пътя до него и необходимостта да се гри-
жи за хората, с които работи. Променят се и начините по които лидерът се изявява. 
На по-ниските управленски равнища той непрекъснато е лице в лице с подчинените и 
поведението му се тълкува еднозначно. Би могъл в ход, отчитайки реакциите на окол-
ните, да коригира поведението си и да предизвиква положителен отзвук. На по-висо-
ките управленски етажи обаче влиянието е опосредствано. Тук ефектът от въздей-
ствието може както да се усили, така и да се деформира. Ето защо лидерът трябва да 
умее да прогнозира резултатите от поведението си, тъй като обхватът на действията 
се разширява, те стават по-разнообразни и комплексни, а и по-големите системи са 
по-инертни и по-трудно се коригират управленските грешки. Лидерът трябва да умее 
да създава условията за изява на по-нисшите звена и да ги направлява, да изработва 
адекватна и привлекателна визия за близкото и за далечното състояние на системата, 
която управлява. Дори само казаното дотук разкрива сложността на лидерската пози-
ция в съвременните и измерения. Става ясно, че трудностите и отговорностите се 
мултиплицират с издигането в управленската йерархия, което повишава изисквания-
та към подготовката на лидера и неговите лични качества. 

 

Американският психолог М. Шоу, например, е автор на една от класификациите 
на личностните качества на лидера. Според него личността на ръководителя може да 
се „разложи” на три групи характеристики: 

 биографични характеристики;  
 способности (в това число и управленски); 
 черти на личността. 
 

Тази класификация е допълнена от други изследователи с още една група – 
мениджърски характеристики. 

От множеството личностни качества, черти на личността, влияещи върху ефек-
тивността на управлението, най-съществените, според автора, са: доминантност; уве-
реност в себе си; емоционална уравновесеност; стресоустойчивост; креативност; 
потребност от постижения; предприемчивост; отговорност; надеждност; независи-
мост; общителност. Всички качества са обединени от нещо общо, а именно това, че 
всяко от тях може да се възпита, да се развие.  

В настоящия доклад на анализ се подлагат някои личностни променливи, които 
допълват цялостната картина на лидера, като: локализацията на контрола, склонност-
та към рисково поведение и импулсивността, както и адаптивно-иновативния стил на 
индивида. 

Конструктът „локализация на контрола“ описва начина, по който хората раз-
глеждат причинно-следствените връзки между себе си и околната среда. Джулиан 
Ротър постулира две основни интерпретации.2 Първата, обозначена като „външна ло-
кализация на контрола“, е свързана с убеждението, че между поведението на индиви-
да и получените резултати не съществува пряка връзка. Основните причини се търсят 

                                                 
2 Rotter, J. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. 
Psychological Monographs, 1966, p. 80. Цит. с: Величков, А. и др. Метод за измерване локализа-
цията на контрола: конструиране, устойчивост и конструкт валидност. – Психологически из-
следвания, 1988, № 1. 
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във външните фактори и човек е склонен да разглежда другите хора, съдбата, шанса 
и т.н. като главни причини за случващото се с него. 

Втората интерпретация – „вътрешна локализация на контрола“, се отнася до 
поддържането на убеждения, че причините за резултатите лежат у самия човек и той 
е основният причинен агент при взаимодействието със средата. 

Локализацията на контрола може да се разглежда като система от обобщени 
очаквания за това, че поведението ще доведе до определен резултат (награда), фор-
миран на базата на миналия опит. Вярно е, че непосредственото поведение не може 
да се изведе пряко от тази система на очаквания, тъй като не му влияят всички под-
крепи, а само тези с определена ценност за индивида в конкретната ситуация. Кон-
структът „локализация на контрола“ има определени прогностични възможности от-
носно поведението и е установено, че е важен предиктор за особеностите в приемане-
то, обработването, натрупването и използването на информацията, нещо важно за ли-
дера в професионалните му прояви. На неговото влияние се дължат и някои различия 
в равнището на самооценката, увереността в себе си и ефикасността на дейността. 

Изследванията на М. Зукерман, центрирани около изследването на биосоциал-
ните основи на конструкта „търсене на усещания“, са определен принос към теорията 
на Х. Айзенк за изясняване ролята на темперамента в психичната регулация на дей-
ността.3 Той открива, че склонните към търсене на силни усещания обикновено се 
ориентират към професии с по-голям риск. Освен това установява, че стремежът към 
екстремни преживявания е свързан с трудности във възприемането на реда и яснотата 
на изискванията в организацията. Информация от такъв характер за бъдещите служи-
тели в структурите на сигурността е от съществено значение, тъй като позволява лич-
ността да бъде анализирана от нова гледна точка и да се определи склонността на ин-
дивида към рисково поведение и толерантност към социалните норми и ограничения. 

При изследването на импулсивността се използва теорията на Дикман, според 
когото тя е в две измерения – функционална и дисфункционална.4 Функционалната 
импулсивност е бърза, макар и неточна реакция в ситуации, където това е оптимално, 
а дисфункционалната е бързо и неточно изпълнение в ситуации, където това не е оп-
тимално. Първата по-скоро е свързана с чувство на ентусиазъм, смелост и активност, 
а втората – с неорганизираност, тенденция към игнориране на фактите и липса на 
постоянство. От описанието става ясно, че информацията за склонността на индивида 
към импулсивна реакция е важна при прогнозиране на поведението му в различни си-
туации. Тя е важна и от гледна точка на самопознанието, тъй като позволява в по-го-
ляма степен въвеждането на съзнателен контрол над поведението. Познаването на 
собствените реакции в типични ситуации прави лидера прогнозируем за последовате-
лите и уверен в действията си, което в организационен план внася спокойствие и мо-
тивира персонала. В крайна сметка самопознанието и съзнателният контрол върху 
поведението отличават лидера от „случайно“ попадналия на ръководно място ин-
дивид. Ето защо, констелацията от черти, които изграждат и поддържат посочените 
отличия е важна както при извършването на подбора на подходящите за лидери 
индивиди, така и при оценяването им в хода на изпълнение на функционалните им 
задължения. 

В изследването са приложени няколко психодиагностични инструмента, адап-
тирани за български условия и доказали своята надеждност. При тестирането са 

                                                 
3 Zuckerman, M. Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking. New York, 1994. 
4 Dickman, S. J. Functional and dysfunctional impulsivity: Personality and cognitive correlates. – 
Journal of Personality and Social Psychology, 1990, p. 95-102.  
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спазени всички формални изисквания за едно психологическо изследване, данните са 
обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics 21. 

Изследвани са 96 лица от средно управленско равнище с професионален опит 
между 12 и 18 години. Всички са утвърдени и доказали се в практиката ръководите-
ли, които са участвали в конкурсни процедури за допълнителна квалификация и кад-
рово развитие. Изследването е извършено след като хората са били номинирани по 
редица други формални и обективни показатели и отговорни кадрови комисии са 
преценили, че проявите им на по-ниските управленски нива са задоволителни и отго-
варят на критериите за израстване в служебната йерархия. 

В настоящия доклад са представени само някои от резултатите от психологичес-
кото изследване, които подкрепят хипотезата, че макар и лидерите да не се раждат 
като такива, нужно е все пак да притежават, да изградят и поддържат специфична 
констелация от черти, която осигурява онази характерна регулация върху поведе-
нието, което в крайна сметка отличава лидера от последователите.  

В таблицата по-долу са посочени някои от изследваните личностни черти и 
разпределението на лицата според нивото на притежаването им. 

 
Таблица. Разпределение на лицата според изследваните личностни черти 

 

Черти 
Ниски 

% 
Високи 

% 

Търсене на усещания 56,5 43,5 

Функционална импулсивност 37,0 63,0 

Дисфункционална импулсивност 67,4 32,6 

Локализация на контрола 73,3 26,7 

Невротизъм 71,9 28,1 

Занижена самооценка 75,0 25,0 

Спонтанна агресивност 70,8 29,2 

Реактивна агресивност 70,8 29,2 

Раздразнителност 69,8 30,2 

Общителност 62,5 37,5 

Балансираност 16,7 83,3 
 

Изравняването на лицата с ниски, респективно с високи стойности по измере-
ния конструкт „търсене на усещания“ показва, че в структурите на сигурността тези 
хора се справят еднакво добре, функционират оптимално и относително добре се 
справят с рисковите ситуации.  

Определен интерес предизвикват функционалната и дисфункционалната импул-
сивност. Резултатите показват, че изследваните лица са предимно функционално им-
пулсивни, т.е. те адекватно реагират в дефицит от време, правилно избират оптимал-
ния начин за реакция в конкретната ситуация, което обикновено им носи успех. В съ-
щия момент, сравнително малка част от извадката (32,6%) действат прибързано в си-
туации, в които подобно поведение е неефективно. Дори само тези данни потвържда-
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ват обективно доказания факт, че изследваните лица са добри ръководители, лидери 
на своите организации.  

По подобен начин изглеждат нещата и по отношение на конструкта, означен 
като „Локализация на контрола“. 73,3% от лицата са с вътрешен локус на контрола, 
т.е. те са отговорни за постъпките си, разчитат на собствени умения и лични усилия и 
обвързват резултатите от действията си с ресурсите които влагат за тяхното постига-
не. Т.е., това са хора на които може да се разчита. Нещо повече, както вече беше каза-
но, доколкото интерналите, т.е. хората с вътрешен локус на контрола разчитат на соб-
ствени умения, качества и способности, то те имат силен мотив да ги развиват. Ето 
защо те, в сравнение с останалите, са по-отворени към опита, искат да се учат, търсят 
нови форми, методи и средства за решаване на проблемите. Каква по-добра характе-
ристика за лидера от тази. Типичен водач, който увлича хората с ентусиазма и анга-
жираността си. 

Изследвани са още няколко черти от личността на действащите лидери, които 
допълват картината за тях. Емоционалната стабилност е една от тях. Липсата на без-
покойство, напрегнатост и тревожност в поведението на лидера, които са симптоми 
за ниска самооценка, неувереност, подозрителност или наличие на неосъзнати кон-
фликти, е важно за лидера, който трябва да излъчва увереност, спокойствие и сигур-
ност у последователите си. Така изглеждат изследваните лица, тъй като 72% процен-
та от тях са емоционално стабилни, а ако към тях прибавим и тези, които са посочили 
само епизодични прояви на симптомите на невротизма, то излиза, че само 10,4% от 
изследваните лица проявяват емоционална лабилност  

Другото изследвано качество е гресивността. Тя, в различните си форми, проя-
вявана спрямо околните отблъсква, затруднява контактите и снижава ефективността 
от съвместната работа. В настоящото изследване са проучени два вида агресивност. 
Равнището на психопатичност и импулсивност на поведението, както и склонността 
към скандалжийство, използването на сила и заплахи, стремежът към налагане на 
себе си на всяка цена и съзнателното търсене на конфликти. Повече от две трети от 
изследваните лица и по двата вида агресивност показват ниски стойности, което е ха-
рактерно за водачите, търсещи близост и контакти с последователите и не пред-
приемат действия, които ги отблъскват. Отделни агресивни прояви докладват около 
10% от изследваните лица, което означава, че само около 12-15% от всички изслед-
вани са склонни да се държат агресивно и необуздано.  

Близки до агресивността са поведенията, които се характеризират като прояви 
на раздразнителност – гневно реагиране и лабилност на емоционалните процеси, 
склонност към обвиняване на външни фактори за възникващите трудности, нисък 
праг на толерантност към фрустрация, склонност към нагрубяване на околните и при-
бягване към физическа сила в отделни случаи. Гневните настроения, макар и бурни 
лесно отшумяват. Самите лица не им отдават значение, но е очевидно, че подобни 
поведения не би следвало да присъстват в „репертоара“ на лидера. Няколко такива 
прояви, макар и епизодични ще провалят имиджа на лидера и биха отблъснали после-
дователите. В настоящото изследване само около една десета от изследваните лица са 
заявили склонност към подобен тип поведение, а други двадесет процента споделят, 
че им се е случвало, но много рядко. Фактът на споделянето за случаи на раздразне-
ние е добър сигнал, че ще се направят опити за повишаване на контрола върху подоб-
ни прояви. 

Друга характерна черта за лидера е общителността и дружелюбното отношение 
към последователите. Потребността от общуване, отзивчивостта в отношенията и ле-
котата в общуването са желани и приемани от подчинените качества на лидера, 
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проявите на които ги карат да го следват. Около две трети от изследваните лица по-
казват високи нива на общителност, което в съчетание с останалите качества, комен-
тирани по-горе, изгражда обсъжданата в началото на доклада подходяща за лидера 
констелация от черти. Към нея може да се прибави притежаваната от лидера способ-
ност да се справи с въздействията на стресовите фактори и нивото на податливост 
към развитие на хронични стресови реакции.  

Ниските показатели по друга от изследваните черти, означена в настоящото из-
следване като „балансираност“, са характерни за хора, които не умеят да гледат с 
лекота на ежедневните неприятности, често са ангажирани с мрачни мисли за мина-
лото и бъдещето, трудно преодоляват отрицателните емоции. При наличие на стресо-
ви въздействия са податливи към развитие на устойчиви стресови реакции и съпътст-
ващите ги здравни усложнения. Както се вижда, описаните поведения по никакъв на-
чин не могат да се свържат с представата за лидер. Това се потвърди и в изследване-
то, тъй като само 16,7% от изследваните лица, формално и фактически функционира-
щи като лидери, докладват за отделни подобни прояви в поведението им. Тук отново 
може да се допусне, че споделянето за наличие на подобни проблеми е първа стъпка 
от осъзнаването към преодоляването им, което е допустимо и напълно възможно по-
ради динамичния характер на личността. 

Резултатите от настоящото изследване потвърдиха допускането, че хората в ед-
на организация издигат и приемат някого за лидер само при положение, че в поведе-
нието си той се отличава от тях, прави нещата както трябва и съумява в преобладава-
щата част от случаите да дава верни отговори на възникващите пред организацията 
проблеми. Те продължават да го следват, ако той е предвидим и демонстрира консис-
тентност в поведението си. За да експлицира подобни форми на поведение лидерът 
следва да притежава онова съчетание от черти на личността, част от което беше ко-
ментирано в настоящия доклад. 
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Анотация: В статията авторът прави анализ на юридическия режим от задълже-
ния, подлежащи на принудително изпълнение, предпазни мерки и мониторинг, пред-
назначени да защитят човека и околната среда от вредните въздействия при 
използването на ядрената енергия. Изложено е твърдението, че концепцията за 
ограничението в юридическия му смисъл на забрана не се счита вече, като абсолют-
на гаранция за радиологичната защита и осигуряването на ядрена безопасност. Тя е 
заменена от разбирането за приемлив риск. Организирана е по динамичен начин око-
ло правила, които изграждат рамка от потенциални решения, които вземат лицен-
зиантите, а не около разпоредби, чието неизпълнение трябва да бъде санкциони-
рано. Този режим може да се разглежда като инструмент за отговорността на 
всички участници в сектора, а не само като серия от предпазни механизми за защи-
та на обществото от потенциалните нарушители. Установено е, че постигането 
на сигурност при използването на ядрена енергия изисква идентифициране на по-
тенциалните опасности и тяхното количествено определяне, за да се обозначи при-
емливо равнище на риска, над което опасността е прекомерна. На тази основа с 
помоща на правни, инженерни и организационни мерки се изгражда системата за 
защита.Налага се изводът, че законодателството на България в областта на ра-
диационната защита към момента е съобразено с изискванията на европейското 
законодателство и международния подход за ядрена безопасност. 
 

Ключови думи: ядрена енергия, сигурност, законодателство, опасност, околна сре-
да, здраве, риск, мониторинг, радиационна защита, радиация, забрана, ядрени съо-
ръжения, трансграничен ефект, източници на йонизиращи лъчения, Агенция за 
ядрено регулиране, Международна агенция за атомна енергия, ядрен инцидент, ра-
диационно замърсяване, лицензия, разрешение, компетентност, работни условия, 
персонал, население, вероятност, контрол, решение, режим 
 

Abstract: In the article the author presents that there are advantages and disadvantages in 
the use of nuclear energy. Protection system is built with the help of legal, engineering and 
organizational measures. The author make analysis of the legal regime of obligation, 
precautions and monitoring designed to protect human health and environment from the 
harmful effects of nuclear energy. The security of nuclear technology must be managed by 
protecting the human health and the environment from ionizing radiation and keeping in 
good condition of technical systems. The concept of restriction in the legal sense of the ban 
is not an absolute guarantee of radiological protection and nuclear safety. It was replaced 
by the concept of acceptable risk. This mode can be seen as a tool for responsibility of all 
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participants in the sector, not just as a series of safeguards to protect the public from 
potencial intruders. Radiation protection in Bulgaria is in accordance with European 
legislation and international legal approach of nuclear safety. 
 

Key words: nuclear energy, security, legislation, danger, risk, human health, environment, 
monitoring, radiation  protection, nuclear facilities, cross-border effect, sources of ionizing 
radiation, Nuclear Regulatory Agency, International Atomic Energy Agency, nuclear 
accident, radiological contamination, license, permission, competence, working conditions, 
staff, population, probability, control, decision, regime 
 
 

Откриването на енергията идваща от атомното ядро1 прави революция в на-
учния свят, факт който води до правно рамкиране относно нейното използване. 
Опитът натрупан при употребата й обхваща, както предимства, така и недостатъци, 
свързани основно с риска за човешкото здраве от радиоактивно замърсяване и транс-
граничния ефект от потенциални аварии и инциденти в ядрени съоръжения.  

Разглеждано в този план постигането на сигурност при използването на ядрена-
та енергия изисква идентифициране на потенциалните опасности, тяхното количест-
вено определяне за да се обозначи приемливо равнище на риска над което опасността 
е прекомерна. На тази основа с помощта на инженерни и организационни мерки се 
изгражда системата за защита. Най-общо разбирането за сигурност може да се опре-
дели, като постигане защитеност на човека и околната среда, от вредните въздейст-
вия на техносферата, от прекомерните опасности, които те крият.2 

Използването на ядрената енергия е социален въпрос, намерил е отражение в 
Конституцията на Република България3, а като резултат в българското законодател-
ство със закон4 е установен държавен монопол върху използването на ядрената енер-
гия и производството на радиоактивни продукти. В Конституцията ядрената енергия 
е спомената в най-общ смисъл. Императивният обхват, целта и основните принципни 
положения при използването й са установени в специален закон – Закона за безопас-
ното използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). 

Според националното законодателство ядрената енергия и източниците на 
йонизиращи лъчения могат да се използват от физически или юридически лица само 
след получаване на разрешение и/или лицензия за безопасното осъществяване на 
съответната дейност, определени със закона. Лицензиантите и титулярите на разре-

                                                 
1 Свойството радиоактивност е открито в края на 19-ти век. Свързано е с имената на учени 
като Анри Бекерел, Пиер и Мария Кюри. Изучаването на строежа на атома в началото на 
20-ти век от Ърнест Ръдърфорд, Ирен и Фредерик Кюри, Ото Хан и Енрико Ферми доказва 
възможността за осъществяване на верижна реакция на делене на атомното ядро и използ-
ване на отделяната в резултат на това енергия.Тези научни открития са в основата на ядре-
ните технологии, които повсеместно използват ядрената енергия, както за мирни стопански 
цели така и в качеството й на  нов вид оръжие –атомната бомба. Изследванията и разра-
ботките в областта на ядрената наука и техника са довели до широко мащабно приложение 
на ядрените методи в научните изследвания, медицината, промишлеността, а също така и 
при производството на електроенергия, посредством ядрено делене. 
2 Христов,П. (2010), Метатеория на риска. Парадигми и подходи, София, „Албарос” с.136 
3 Конституция на Република България (обн. ДВ, бр.56 от 13.07.1991г., посл. изм. 18.12.2015 г.), 
чл.18, ал.4 
4 Закон за безопасното използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр.63 от 28.06.2002г., посл. 
изм. 20.02.2015 г.) 
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шения носят пълната отговорност за осигуряване на безопасността на съоръженията 
и дейностите, посочени в лицензията или в разрешението.5 Държавното регулиране 
на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения се осъще-
ствява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, който е независим 
специализиран орган на изпълнителната власт и има компетентност, определена със 
ЗБИЯЕ.6 

Приложението на ядрени технологии бележи от една страна прогрес в техничес-
кото развитие, но от друга опасности, които се нуждаят от дълъг процес на изследва-
не с оглед избягване на инциденти и последствия свързани с тях. Специфично качест-
во на ядрените инциденти са глобалните последствия, които имат дългосрочен харак-
тер в продължение на стотици и повече години. Ядреният инцидент може да пре-
дизвика радиационно замърсяване в продължение на векове, а екологичният ефект от 
него може да се разпространи чрез въздушни течения. Може да замърси почвата, а 
чрез нея и подпочвените води и реките. Човешките същества нямат сензори за въз-
приемане на радиацията. Те я поглъщат с времето било чрез външно облъчване, било 
чрез приемането на замърсени хранителни продукти, като по този начин се предиз-
викват различни заболявания и увреждания, които могат да се предават от поколение 
на поколение. Радиацията има непредвидени ефекти при нейното разпространение в 
околната среда. Поради различната степен на абсорбация от материалите, както и 
въздействието на фактори като температура и въздушни течения се наблюдават голе-
ми колебания в зоните на радиационно замърсяване. По същия начин радиацията за-
сяга под различна степен и форма органите на живите организми.  

Прилагането на концепцията за управление на сигурността по отношение на 
дейностите основани на ядрената технология е в две основни насоки. Първо: защите-
ност на човека и околната среда от вредното въздействие на йонизиращото лъчение и 
второ: повишаване на надеждността на техническите системи и поддържането им в 
състояние да запазят своята структура във времето и да изпълняват функциите си в 
зададения режим.  

Дейностите извършвани на ядрени съоръжения включват излагане на йонизи-
ращо лъчение. Условията на тази практика не изключват облъчвания на персонала и 
населението. Степента на облъчванията в резултат на нормални условия на работа не 
е постоянна величина. При промяна на работните условия или незначителни злополу-
ки е възможно да се получат високи индивидуални дози или годишни дози, които са 
извън нормалния обхват на стойности или в определени случаи облъчването да е из-
вън наложените граници. Отклонения, които не предизвикват анормални вариации 
следва да са очаквани и да са предмет на управленски и регулаторен контрол. 

Счита се, че относно стохастичните ефекти (при системно облъчване с относи-
телно ниски дози) няма праг на дозата на облъчване, т.е. те могат да бъдат индуци-
рани и от най-ниски дози (включително от естествения радиационен фон). Това озна-
чава, че при хора, облъчени с дози, които не са довели до детерминирани ефекти, 
често е практически невъзможно да се установи достоверна причинна връзка между 
облъчването и заболяването, например левкемия или солиден тумор. Тези заболява-
ния могат да бъдат предизвикани от други фактори с нерадиационен характер. Може 
при даден индивид, облъчен с относително високи дози, да са се появили различни 
детерминирани ефекти, от които той да е излекуван. Това обаче, не е сигурно указа-

                                                 
5 Закон за безопасното използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр.63 от 28.06.2002 г., посл. 
изм. 20.02.2015 г.), чл.14, ал.1 и ал.3 
6 Пак там, чл.4, ал.1 и ал.2 
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ние, че в по-късни срокове при него е възможно да се появи рак с различна локализа-
ция (левкоза и солиден тумор). За да се оценят мащабите и вероятността за отдалече-
ни стохастични последствия е необходимо да се изследват големи контингенти лица в 
продължение на значителни интервали от време с използване на статистически методи.7 

Използването на условни вероятности, трябва да става внимателно, тъй като 
манипулиране и комбиниране е възможно, единствено ако условията отнасящи се до 
тях остават непроменени. В действителност при ядрените технологични процеси, съ-
битието и последствията, представляват серия от събития, а всяко събитие, притежа-
ва серия от последствия. По-специално последствията могат да бъдат свързани с от-
делен човек, могат да се отнасят и за по-голяма група или за обществото, като цяло. 

Настъпването на „събитие”8, което в случая се използва при отклонения от 
регламентирания режим или отказ на оборудване и последствията от това (радиа-
ционно облъчване и щети за персонала и населението) не могат да се вместят в един 
опростен, елементарен модел на ситуацията. Оценяването на вероятността от отказ 
при сложни системи, налага  логически установяване на вероятността, чрез прилагане 
на  комбинации. В много от случаите оценяваните събития (аварии, откази на обо-
рудване и др.) са независими едно от друго. Наблюдаваната средна честота на съби-
тията, не във всички случаи е в директна връзка с вероятността дадено събитие (едно 
или повече) да се случи в очакван интервал от време. Например последователни зе-
метресения, наводнения и др. не са независими събития, докато дефекти в оборудва-
нето (аварии, откази) се появяват с честоти, които имат връзка с времето на инстали-
ране и въвеждане в експлоатация. В много от случаите вероятността може да бъде 
оценена само на база експертна оценка или чрез прилагане на условна вероятност. 
Например вероятност от смърт в следствие на облъчване от радиация зависи от това 
дали ще се случи облъчването и от неговата степен.  

Опасността е само абстрактна възможност за загуба на контрол, но не следва да 
се пренебрегва възможността от абстрактна, тя да се превърне в реална. Повечето от 
въздействията върху човешкото здраве в следствие на излагане на йонизиращо лъче-
ние са стохастични, т.е. облъчването поражда възможност, а не сигурност за въвеж-
дане на въздействието.9 Потенциалното облъчване и появата на конкретни въздейст-
вия върху здравето е въпрос на вероятност, което е основание подходът при изслед-
ване на радиационното въздействие да се основава на общата концепция за риска.  

Няма човешка дейност при извършването на която да няма риск от причиняване 
на негативни ефекти за човечеството, но тъй като рискът е неотделим от управление-
то и вземането на решение, въздействието върху риска може да бъде насочено към 
намаляване вероятността от аварии, поддържане излагането на вредно въздействие на 
ниски нива. Абсолютни гаранции за предотвратяване вероятността от аварии,  недо-

                                                 
7 Василев, Г., Ангелов, В. (2007),Защита на населението и околната среда при тежки ядрени 
аварии, София, „Тита Консулт” с.39 
 

8 Събитие е всяко отклонение от регламентирания режим на експлоатация, включително 
един или повече откази на оборудване, грешка или грешки на персонала и/или недостатъци на 
инструкциите и процедурите, което е довело или би могло да доведе до изхвърляне на ра-
диоактивни вещества в работната или околната среда или до необосновано облъчване на на-
селението или персонала, или до нарушаване на изискванията, правилата и нормите на ядре-
ната безопасност или радиационната защита. (Закон за безопасното използване на ядрената 
енергия , Доп.разпоредби §1, т.38) 
9 Доклад на Международна Консултантска група по Ядрена Безопасност, „Потенциално об-
лъчване в ядрената безопасност), INSAG-9,МААЕ, Виена, 1995 г. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 286

пускане на нежелани рискове и постигане на абсолютната безопасност е практически 
недостижимо състояние. 

В потвърждение на изложената теза може да бъде посочена нормативната уред-
ба на техническите норми за радиологична защита на здравето на работниците и на-
селението срещу опасностите произтичащи от йонизиращото лъчение.  

Юридическият режим от задължения, подлежащи на принудително изпълнение, 
предпазни мерки и мониторинг, предназначени да защитят персонала и населението 
от радиационно облъчване е суверенно доброволно решение на съответната страна. 
По отношение на страните-членки на ЕС, законодателството следва да е съобразено с 
изискванията на глава III „Здраве и безопасност“ от Договора за създаване на евро-
пейската общност за атомна енергия (Договора Евратом) и да съответства на вторич-
ното законодателство по радиационна защита, чийто основен акт е Директивата за ос-
новните норми за безопасност – Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13.05.1996 г. С 
Директива 2013/59/Евратом се въвеждат нови изисквания по отношение на медицин-
ското и аварийното облъчване, но като изключим промените на специфичните изиск-
вания към дозови ограничения, референтни нива, граници на ефективна и еквива-
лентна доза, съдържанието й по отношение на радиационната защита не я отличава 
концептуално от отменената Директива 96/29/Евратом. В момента  българското зако-
нодателство е в процес на имплементиране на новата директива, тя трябва да бъде 
транспонирана до 2018 г. 

За целите на радиационната защита10, всяка държава-членка изработва режими 
по отношение на всички работни места, където има опасност от облъчване. Режимите 
трябва да съответстват на характера на съоръженията и източниците и на големината 
и характера на опасностите. Обхватът на предпазните мерки и мониторингът, както и 
техният тип и качество, трябва да съответстват на опасностите, свързани с работата, 
включваща облъчване с йонизиращо лъчение. 

Законодателството на България в областта на радиационната защита към момен-
та е съобразено с изискванията на европейското законодателство и международния 
подход за ядрена безопасност. Нормите и правилата за радиационна защита освен в 
ЗБИЯЕ са допълнени от по-специфично законодателство, предимно наредби11 приети 
от Министерски съвет. Изискванията и мерките за радиационна защита при осъщест-
вяване на дейностите по използване на ядрената енергия и източниците на йонизи-
ращи лъчения са предмет на Наредбата за основните норми за радиационна защита 
(НОНРЗ). В НОНРЗ е заложено изискването обхватът на предпазните мерки и мони-
торингът да съответстват на опасностите, чрез предварителна оценка на радиацион-

                                                 
10 Радиационната защита е комплекс от организационни и технически мерки, предназначени 
за защита на хората от облъчване с йонизиращи лъчения и дейностите с тях, тоест осигуря-
ване на минимален риск от необосновано облъчване, минимален брой облъчвани лица, мини-
мално облъчване на хора без надвишаване на установените граници на дозите, предотвратя-
ване на радиационни аварии и ограничаване на последиците от тях (Закон за безопасното 
използване на ядрената ДР, §1, т.32)  
 

11 Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, приета 
с ПМС №200 от 04.08.2004, обн., ДВ бр.74 от 24.08.2004 г., изм. и доп. бр.76 от 05.10.2012 г.; 
Наредба за основните норми за радиационна защита, приета с ПМС №229 от 25.09.2012, 
обн., ДВ бр.76 от 05.10.2012 г. Наредба за условията и реда за медицинско осигуряване и 
здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, издадена от министъра 
на здравеопазването, обн., ДВ бр.84 от 17.10.2006 г.; Наредба за реда за издаване на лицензии 
и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (приета с ПМС № 93 от 
04.05.2004 г., обн., ДВ, бр.41 от 18.05.2004, изм. и доп. Бр.73 от 05.10.2012) 
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ния риск при всички условия на работа, класификация на работните места в различни 
зони, въз основа на извършената оценка, очакваните годишни дози, вероятността и 
нивото на възможните облъчвания. 12 

Оценката на облъчването се извършва чрез мониторинг на радиационните ха-
рактеристики на работната среда, в съответствие със Закона за здравето и Закона за 
безопасни условия на труд. Обхватът на мониторинга се обосновава в хода на лицен-
зионния процес и може да се извършва от лица от персонала или външни лица, които 
отговарят на изискванията на ЗБИЯЕ. За оценка на индивидуалните дози на профе-
сионално облъчваните лица се извършва систематичен индивидуален мониторинг, 
при което резултатите се обработват от акредитирана лаборатория, и се изпращат за 
регистриране и съхранение в Национален регистър към Националния център по 
радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Професионално облъчваните лица 
подлежат на задължително медицинско наблюдение с цел да се установи здраво-
словното им състояние и годността им от медицинска гледна точка да осъществяват 
поставените задачи. Медицинският мониторинг се осъществява от здравни и/или ле-
чебни заведения и включва първоначален преглед за определяне на годността за из-
пълнение на дейностите и периодични прегледи минимум веднъж годишно за опре-
деляне на здравословното състояние. В резултат на предварителната оценка за опре-
деляне на естеството и степента на радиационния риск за облъчваните работници се 
извършва класификация на работните места в различни зони. 

В ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения, където 
има вероятност облъчването да надхвърли 1 mSv годишно или еквивалентната доза 
да достигне една десета от дозовата граница за очната леща, кожата и крайниците, се 
обособяват контролирана и/или надзиравана зона. В контролираната и надзираваната 
зона се осъществяват защитни мероприятия и мониторинг, като техния вид, качество 
и обхват се определят в съответствие с вида на съоръжението или източника и естест-
вото и размера на риска. Мерките за радиационна защита се определят във вътрешни-
те правила, инструкциите и административните процедури на лицензианта.13 Лицен-
зиантите извършват периодичен анализ на съществуващите условия в контролирана-
та зона с цел да се оцени необходимостта от преразглеждане на мерките за радиа-
ционна защита на персонала. При необходимост границите на контролираната зона мо-
же да се изменят, за което лицензиантът уведомява компетентните държавни органи.14  

По този начин е уреден административноправен режим, който включва не само 
императивни норми, но и задължения предвиждащи някакъв резултат, които да се из-
пълняват от участниците (в случая лицензианти или титуляри на разрешение по 
ЗБИЯЕ, извършващи дейности по използване на ядрена енергия) чрез създаване на 
средства за изпълнението им и доказване пред контролните органи на адекватността 
на тези средства за постигане на резултата. Този режим може да се разглежда, като 
инструмент за отговорността на всички участници в сектора, а не само като серия от 
предпазни механизми за защита на обществото от потенциални нарушители. Също 
така системата от норми не се прилага единствено на база на максимално допустими 
дози. Концепцията за ограничението в юридическия му смисъл на забрана не се счита 

                                                 
12 Наредба за основните норми за радиационна защита (приета с ПМС №229 от 25.09.2012 г., 
обн., ДВ, бр.76 от 05.10.2012) чл.23 
13 Наредба за осн.норми за радиационна защита (ПМС №229 от 25.09.2012г, обн., ДВ, бр.76 
от 05.10.2012), чл.24 
14 Наредба за основните норми за радиационна защита (приета с ПМС №229 от 25.09.2012 г., 
обн., ДВ, бр.76 от 05.10.2012), чл.27 
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вече като абсолютна гаранция за радиологична защита. Тя е заменена от разбирането 
за приемлив риск. Организирана е по динамичен начин около правила, които изграж-
дат рамка от потенциални решения, които вземат лиценциантите, а не около разпо-
редби, чието неизпълнение трябва да бъде санкционирано. Дейностите съпътстващи 
ядрения цикъл са свързани с рискове, които дори и нежелани, следва да бъдат допус-
кани, анализирани и контролирани адекватно. Вземането на управленско решение 
свързано с ядрената енергия трябва да търси баланса между приходи и разходи, 
ползи и негативи. То трябва да бъде оправдано от гледна точка на радиационната без-
опасност и да осигури достатъчно печалби, които да компенсират вредата от радиа-
цията. Развитието на дейности свързани с радиационен риск е нужно да получи об-
ществено одобрение, както и откритост и прозрачност при вземането на решение за 
дейността.  

Както вече бе изложено, абсолютни гаранции за предотвратяване вероятността 
от аварии и недопускане на нежелани рискове и постигане на абсолютната безопас-
ност е идеална ситуация, която на практика е непостижима. В действителността, ня-
ма ситуация, която да е лишена от риск, опасности, вреди и загуби. В този ред на 
мисли определението за ядрена безопасност, като „състояние и способност на ядрено 
съоръжение и на неговите системи и персонал за постигане на подходящи експлоата-
ционни условия, предотвратяване на инциденти и аварии и ограничаване на последи-
ците от тях така, че персоналът и населението да бъдат максимално защитени от 
йонизиращите лъчения на ядреното съоръжение”15 според българското законодател-
ство се  осигурява чрез последователно прилагане на концепцията за дълбоко ешело-
нираната защита, чрез система от физически бариери по пътя на разпространение на 
йонизиращите лъчения, организационни мерки за защита на бариерите както и за-
щита на населението, персонала и на околната среда. Общата цел е „нейното радиа-
ционно въздействие при всички експлоатационни състояния да се поддържа по-ниско 
от нормативно определените дози за вътрешно и външно облъчване на персонала и 
населението и да е на разумно достижимо ниско ниво, както и при всички аварии, 
включително такива с много ниска честота на поява, радиационното въздействие да 
бъде ограничено”.16 Използването на термина „разумно” кореспондира от една стра-
на с мярката за установяване на баланс между приходи и разходи при използване на 
ядрената енергия, а от друга с превенция на технологичните рискове поради социал-
ни и икономически причини.  

В юридически контекст важен за настоящето изследване е фактът, че постигане-
то на сигурност при използването на ядрената енергия е национална отговорност  и в 
тази връзка е разработено и се прилага адекватно национално законодателство. То 
съобразено със стандартите и ръководствата на Международната агенция за атомна 
енергия (МААЕ), които са международно призната референтна рамка, при разработ-
ването на националните нормативни документи по безопасност на ядрените съоръжения.  
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TREATY ON THE NON-PROFILERATION OF NUCLEAR 
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Анотация: В статията авторът прави преглед на националната юридическа рамка 
относно прилагането на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното 
оръжие и специфичното задължение за отчет и контрол на ядрения материал.  
Практическите мерки за превенция на риска за отклоняване на ядрен материал се 
постигат основно чрез физическа защита на ядрените съоръжения и специален ре-
жим при превоза на ядрен материал. Изборът на режим на защита е право на всяка 
държава участничка в Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. 
Специално внимание е отделено на проблемите, при организирането на междунаро-
ден транспорт на радиоактивни материали.  
 

Ключови думи: договор за неразпространение на ядреното оръжие, международни 
гаранци за сигурност, физическа защита,  ядрен материал, транспорт, Междуна-
родна агенция за атомна енергия, регулиращ орган, инспектори, Европейска коми-
сия, контрол, внос, износ, ядрени съоръжения, Конвенция за физическа защита на 
ядрен материал, глобален мир, трансграничен тероризъм 
 

Abstract: Abstract: In the article the author gives an overview of the national legal 
framework concerning the application of safeguards agreements and the specific obligation 
for accounting and control of nuclear material. Practical measures to prevent the risk of 
diversion of nuclear material is achieved mainly trough physical protection of nuclear 
facilities and transport of nuclear material. The choice of mode of defense is a right of each 
Party of the Convention on the physical protection of nuclear material. In this regard, 
consider the problems in organizing international transport. 
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Atomic Energy Agency, regulatory authority, inspectors, European Commission, control, 
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Договорът за неразпространение на ядреното оръжие е изработен под егидата на 
ООН. Подписан е на 1 юли 1968 г. и влиза в сила на 1 март 1970 г. По силата на този 
договор: 

 страните, непритежаващи ядрено оръжие отказват да придобиват ядрено 
оръжие под гаранцията за контрол упражняван от Международната агенция за 
атомна енергия (МААЕ)1.  

 страните притежаващи ядрено оръжие се задължават да не предават нито 
пряко, нито косвено на когото и да било ядрено оръжие или други ядрени взривни 
съоръжения, както и контрола над такова оръжие или взривни съоръжения; също 
така по никакъв начин да не помагат, да не поощряват и да не подбуждат, която и да 
е държава, непритежаваща ядрено оръжие, към производство или придобиване по ка-
къвто и да било друг начин на ядрено оръжие или на други ядрени взривни съоръже-
ния или към контрол над такова оръжие или взривни съоръжения.2 

В замяна на тези ангажименти договорът потвърждава правото да се развива 
мирното използване на ядрената енергия и задължението да се улеснява междуна-
родния ефект с тази цел.3 

Член 3 от договора уточнява, че страните като България – непритежаващи 
ядрено оръжие са задължени да приемат споразуменията за гаранции (safeguards 
agreements) след преговори с МААЕ. В съответствие със своя устав агенцията е опра-
вомощена да извършва контрол  относно спазването на задълженията, за да не се до-
пусне отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие или за други 
ядрени съоръжения. Процедурите на гаранциите, предвидени по този член, се при-
лагат по отношение на целия изходен или специален разпадащ се материал, из-
ползван в цялостната мирна ядрена дейност на територията на съответната държава, 
под нейната юрисдикция или осъществявана под неин контрол, където и да било. 
Всяка държава, се задължава да не предоставя:  

а)  изходен или специален разпадащ се материал или  
б) оборудване или материал, специално предназначени или подготвени за обра-

ботка, използване или производство на специален изходен материал, на която и да 
било държава, непритежаваща ядрено оръжие за мирни цели, ако върху този изходен 
или специален разпадащ се материал не се разпространяват гаранциите, предвидени 
по член 3. 

Международните гаранции, така както са прилагани от МААЕ представляват 
сами по себе си средство за проверка на спазването от страните на ангажиментите да 
не се използват материали или ядрени технологии за създаване на ядрени оръжия и 
други ядрени експлозиви. Гаранциите в общи линии включват четири функции: от-
четна, ограничителна, наблюдателна и инспектираща. Отчетните мерки налагат на 
съответната страна да съобщи на МААЕ видовете и количествата делими продукти 
под неин контрол. Това кореспондира със задължението на страните да установят и 
поддържат национална система за отчитане и контрол на ядрените материали. 
Инспекциите на МААЕ имат за цел да проверят дали декларираните количества ядре-
ни материали са налични на мястото, където са декларирани и има ли недекларирани 
ядрени материали. Дейностите по инспекция включват проверка на закрити източ-

                                                 
1 Договор за неразпространение на ядреното оръжие, ратифициран с Указ №668 на 
Призидиума на Народното събрание от 10.07.1969 г. – ДВ, бр.55 от 15.07.1969 г., Обн., ДВ, 
бр.39 от 18.05.1971 г. В сила за България от 5.03.1970 г., чл. 2 и чл.3 
2 Пак там, чл. 1 
3 Пак там, чл. 4 
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ници на йонизиращи лъчения, преглед на регистрите на ядрените съоръжения и не-
зависими проверки за материалите описани в регистрите. 

Гаранциите, предвидени по чл.3 от Договора за неразпространение на ядреното 
оръжие, се прилагат по такъв начин, че същите да не създават препятствия за иконо-
мическото или техническото развитие на страните или международното сътрудни-
чество в областта на мирната ядрена дейност, включително и международната размя-
на на ядрени материали и оборудване за обработка, използване или производство на 
ядрени материали за мирни цели в съответствие с принципа на гаранциите, изложен в 
преамбюла на договора.  

Правната уредба за прилагане системата за гаранции по Договора за неразпро-
странение на ядреното оръжие произтича от специфичното задължение за отчет и 
контрол на ядрения материал, за да не се допусне неговото отклоняване за производ-
ство на ядрено оръжие.  

След ратификацията4 на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и 
подписване на Споразумение с Международната агенция за ядрена енергия (МААЕ)5 
и допълнителния протокол към него6 България съставя рамка от принципи и общи 
разпоредби, които позволяват на регулиращия орган да проверява спазването на за-
дълженията на лицата, които извършват дейности предмет на споразумението, а 
именно: 

 поддържане на регистър на дейностите, в т.ч. производствени, търговски и 
транспортни документи, отчет и контрол на ядрения материал за срок не по-малък от 
10 години след прекратяване на дейността; 

 писмено информиране на председателя на Агенцията за ядрено регулиране 
(АЯР) при възникване на обстоятелства, които водят или могат да доведат до нару-
шаване на условията по прилагане на гаранциите; 

 осигуряване на достъп до обекта и до необходимата информация, включи-
телно възможност за фотографиране и видеофилмиране, вземане на проби, използва-
не на прибори за отчитане на радиационните параметри, поставяне на идентифицира-
щи и показващи намеса устройства, както и да оказват съдействие на инспекторите 
на МААЕ, на инспекторите на Европейската комисия и на контролите органи на АЯР 
за изпълнението на целите на проверката.7 

Споразумението за прилагане на гаранциите и допълнителният протокол към 
него специфицират ядрените дейности провеждани на територията на страната, които 
са обект на гаранциите. В съответствие с тристранно споразумение8 за прилагане на 

                                                 
4 Ратифициран с Указ №668 на Призидиума на Народното събрание от 10.07.1969 г. – ДВ, 
бр.55 от 15.07.1969 г., Обн., ДВ, бр.39 от 18.05.1971г.. В сила за България от 5.03.1970 г. 
5 Споразумение между Народна република България и МААЕ за прилагане на гаранциите във 
връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие, издадено от Комитета за 
използване на атомната енергия за мирни цели, обн. ДВ, бр.92 от 10.11.2000г., в сила от 
29.02.1972 г. 
6 Допълнителен протокол към Споразумението между Народна република България и МААЕ 
за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие, 
ратифициран със закон, приет от 38-то Народно събрание на 20.09.2000г., ДВ, бр.80 от 
3.10..2000г.,в сила от 10.10.2000 г. 
7 Закон за безопасното използване на ядрената енергия (обн.ДВ, бр.63 от 28.06.2002г.), чл.125 
8 INFCIRC193 
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гаранциите между страните от ЕВРАТОМ9, Международната агенция за ядрена енер-
гия (МААЕ) и Република България, страната е задължена да предоставя на Европей-
ската комисия информация за контрола и отчета на ядрените материали за граж-
дански цели. Зоните на материален баланс, за които се предоставят отчети обхващат:  

 „АЕЦ Козлодуй”,  
 СП”ПХРАО-Нови хан”,  
 Линия за регенерация и очистване на йонообменни смоли (ЛРОЙС) –

с.Елешница,  
 Институт за ядрени изследвания и ядрена енергеника (ИЯИЯЕ), както и 
 Зони на материален баланс, обособени за територията на страната които 

включват обекти с малки количества ядрен материал (две обособени зони).  
 

Основните технически характеристики и специфични изисквания за прилагане 
на гаранциите, системата за контрол и отчитане на ядрени материали, вносът и из-
носът на ядрени материали, рудодобив със съдържание на уран и торий, превоз и 
временно съхранение на ядрен материал, преработка и предаване на отпадъци са 
уредени в наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и 
за водене на регистри за дейностите по прилагането на гаранциите10. Изложените до-
тук национални мерки за сигурност, наричани още „гаранции” покриват ангажимен-
тите за ограничаване, отчитане и контрол на ядрения материал. Въпреки това тази 
система е само средство за проверка, че страната не отклонява ядрени материали. 
Практическите мерки за превенция на риска за отклоняване на ядрен материал могат 
да се постигнат основно чрез физическа защита на ядрените съоръжения за справяне 
със заплахите, възстановяване на откраднати материали и наказване на виновните.  

 

Общите изисквания за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръ-
жения се изразяват в следното11:  

 Лицензиантът или титулярът на разрешение осигурява взаимовръзката меж-
ду системата за физическа защита и системата за контрол и отчет на ядрения 
материал и/или радиоактивни вещества с цел предотвратяване или своевре-
менно откриване на противозаконното им отнемане.  

 Изготвя план за сигурност.  

                                                 
9 Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договор за ЕВРАТОМ), 
приложение към Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, 
Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, 
Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република 
Латвия, Република Литва, Великото Херцогство Люксембург, Република Унгария, Република 
Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската репуб-
лика, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, 
Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Евро-
пейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и 
Румъния към Европейския съюз. Издаден от Министерството на външните работи, обн. 
като притурка на ДВ, бр. 103 и 104 от 20.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. 
10 Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на 
регистри за дейностите-предмет на гаранциите по Договора за неразпространение на ядре-
ното оръжие, приета с ПМС №210 от 6.08.2004г., обн. ДВ бр.74 от 24.08.2004 г. 
11 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения мате-
риал и радиоактивните вещества, приета с ПМС №283 от 19.10.2015г., обн. ДВ бр.82 от 
23.10.2015 г., чл.8 
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 При избор на площадка и при проектиране на нови ядрени съоръжения се 
взема предвид физическата защита на възможно най-ранен етап и осигурява 
избягването на противоречия с ядрената безопасност, радиационната защита 
и аварийното планиране и готовност. 

 Разработват се и се внедряват процедури за оценка ефективността на систе-
мата за физическа защита.  

 Прилагат се компенсиращи мерки и по-нататъшни коригиращи действия в 
случай, че системата за физическа защита не може да осигури желаното ни-
во на защита.  

 

С Конвенцията за физическа защита на ядрения материал12 се осигурява пред-
пазване на ядрен материал извън ядреното съоръжение, в условията на международен 
транспорт, както и при използване, съхраняване и превозване на ядрен материал 
вътре в страната. Превозът на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво в 
рамките на Общността и към и от трети страни се осъществява по специален режим13. 
Създадена е правна възможност за изпращане на заявление за извършване на повече 
от един превоз, при условията по член 6, параграф 2, но по мнението на АЯР14, тази 
разпоредба е неприложима за случаите на превоз на отработено гориво, поради фак-
та, че изотопният състав и активността на пратката стават известни на един по-късен 
етап от етапа на планиране на превоза. 

Важно е да уточним, че Конвенцията за физическа защита на ядрения материал 
е единственият международен правнообвързващ инструмент в областта на осигурява-
не на защита на ядрения материал от вредни посегателства. 

В конвенцията е дефинирано съдържанието на юридическия термин «ядрен 
материал», като: плутоний, с изключение на плутония с концентрация на изотопите 
повече от 80% по плутоний-238, уран 233, уран, обогатен с изотопи уран-235 или 
уран-233, уран, съдържащ смес от изотопи, съдържащи се в природата под форма, от-
личаваща се от рудата или рудните остатъци и всякакъв материал, съдържащ един 
или повече от горепосочените елементи.15 

В Приложение №2 от Конвенцията за физическа защита на ядрения материал е 
поставено допълнително условие относно количествените условия, при които се при-
лага съответно ниво на защита при облъчен ядрен материал. За да е практически це-
лесъобразно прилагането на съответното ниво на защита при радиоактивните отпадъ-
ци, съдържащи облъчен ядрен материал (уран 233) равнището на облъчване следва да 
бъде равно или по-голямо от 100 рад/час на разстояние 1 м.  

                                                 
12 Конвенция за физическа защита на ядрения материал (ратифицирана с Указ №341 на 
Държавния съвет от 03.02.1984-ДВ, бр.12 от 10.02.1984г.) Изменената Конвенция за физи-
ческа защита от 2005 г., е ратифицирана със закон през февруари 2006 г.   
13 С Директива на Съвета 2006/117 ЕВРАТОМ от 20.11.2006 г. за надзор и контрол на пре-
воза на радиоактивни материали и отработено гориво. Транспонирана през декември 2008 г. 
със заповед на председателя на АЯР, като нейното въвеждане е нотифицирано пред ЕК 
14 Доклад на Република България по прилагане на Директиваа 2006/117Евратом относно 
надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво за периода 
2008-2011г. http://www.bnra.bg/bg/documents/euroleg/dokladi-euleg/report-directive2006-117 
15 Конвенция за физическа защита на ядрения материал (ратифицирана с Указ №341 на 
Държавния съвет от 03.02.1984-ДВ, бр.12 от 10.02.1984 г.), с резервата: „Народна република 
България не се счита обвързана с т.2 на чл.17 от конвенцията относно предаване на 
арбитраж или в Международния съд на споровете, възникнали при тълкуването и приема-
нето й”, която обаче е оттеглена през 1994г. (ДВ, бр.8 от 1994 г.) . 
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Стойностите на посочените технически параметри ограничават действието на 
конвенцията по отношение на радиоактивните отпадъци. В този си вид тя не обхваща 
целия спектър от радиоактивни отпъдъци, както в качествен, така и в количествен 
аспект и това обстоятелство придобива особено значение при международните пре-
вози. 

Изборът на защитата не е унифициран, а е право на всяка държава участничка в 
конвенцията да го регламентира в рамките на своето национално законодателство, 
което създава проблеми при организиране на международен транспорт. 

Развитието на международната обстановка след влизането в сила на Конвенция-
та и комплексните предизвикателства пред глобалните мир и сигурност, сред които 
заплахата от трансграничен тероризъм и напредъкът в ядрените технологии, са фак-
торите, които са наложили нови изменения в конвенцията.  

Приемането на измененията16 е насочено към създаване на по-силен и универса-
лен режим за физическа защита на ядрения материал на ядрените съоръжения за мир-
ни цели, предотвратяване и борба с правонарушенията, свързани с такъв материал в 
целия свят, както и улесняване на международното сътрудничеството. 

Измененията в тази област се изразяват в това, че за всяко конкретно ядрено 
съоръжение или случай на превоз на ядрен материал се извършва оценка на запла-
хата.  Разработката на този аналитичен документ за нуждите на лицензианта и пред-
седателя на АЯР е възложено на Държавна агенция «Национална сигурност, в качест-
вото й на специализиран орган към Министерски съвет за изпълнение на политиката 
по защита на националната сигурност17. Въз основа на оценката лицензианта разра-
ботва проектна заплаха, която подлежи на одобрение от председателя на АЯР.  

С текстовете на чл.113 и чл.114 от Глава седма на ЗБИЯЕ нормативно е уредена 
възможността да бъде въведен специален ред на достъп и проверка за обезпечаване 
на физическата защита на ядрените съоръжения. 

С промените от 2010г. изискването на чл.5 от Конвенцията за физическа защита 
на ядрения материал да бъде определен компетентен орган, пункт за връзка и коорди-
натор по прилагането й е заложено, като функционалност на председателя на АЯР18. 

Транзитът на радиоактивни отпадъци през територията на Република България 
след 12.10.2010г. се осъществява въз основа на писмено съгласие на Председателя на 
АЯР, без това да променя или отменя разрешителните режими предвидени в 
ЗБИЯЕ.19 

С измененията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия през 2010 г. 
отпада изискването на чл.25, ал.1 транзитният превоз през територията на Република 
България да се извършва по решение на Министерския съвет и след издаване на раз-

                                                 
16 Изменията на Конвенцията  за физическа защита на ядрения материал са приети на 
08.07.2005 г. във Виена (ратифицирани със Закон приет от НС, обн - ДВ, бр.16 от 21.02.2006 г.) 
17 Закон за безопасното използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр.63 от 28.06.2002г.), 
чл.112 
18 Пак там, чл.5, т.14 
19 Пак там, чл.25. Изменението в този член е продиктувано от транспонирането през 2008 г. 
на  Директива на Съвета 2006/117/Евратом за надзор и контрол на превоза на радиоактивни 
отпадъци и отработено гориво,с което се въвежда единен режим на Общността относно 
превоза на РАО и ОЯГ в рамките на Общността и към и от трети страни, както и прила-
гането на Стандартен документ (приложение към Директивата). Транспонирането е със 
заповед на Председателя на АЯР, като нейното въвеждане е нотифицирано прес ЕК чрез 
работна група «Околна среда».  
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решение от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Необходимо и доста-
тъчно условие е издадено разрешение от председателя на регулаторния орган. 

При транзитен превоз на радиоактивни материали, за които е доказано, че веро-
ятността за увреждане на здравето е пренебрежимо малка или дейността е с материа-
ли съдържащи естествени радионуклиди, не се изисква разрешение от регулаторния 
орган.20 

Общите изисквания за осигуряване на физическата защита при превоза на ядрен 
материал се изразяват в следното21: 

 Нивото на физическа защита при превоз се определя от категорията на ядре-
ния материал и възможните вредни последствия за персонала, населението и 
околната среда – в случай на съботаж и от проектната заплаха; 

 Физическата защита по време на превоз на ядрен материал включва следните 
мерки в съответствие със степенувания подход: свеждане до минимум на 
времето за превоз, броя и продължителността на претоварванията от едно на 
друго транспортно средство или към и от склад за временно съхранение; 
предсказуемостта на превоза чрез промяна на времена и маршрути, предва-
рителна проверка на надеждността на лицата, ангажирани с организацията и 
провеждането на превоза и ограничаване на предварителната информация, 
маршрутът на превоза да осигурява максимални възможности за наблюде-
ние, избягване маршрути с интензивен трафик, преминаване през зони на 
природни бедствия, граждански безредици или друга известна заплаха, над-
зор над контейнерите и/или транспортните средства. 

 
Разрешение за превоз на ядрени материали, може да поиска само лицензиант, 

ако това е свързано с дейността му. Ограниченията във връзка с превоза според 
българското законодателство са установени в ЗБИЯЕ (чл.40 и 41) и разпоредбите на 
Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения 
материал и радиоактивните вещества.  

Изложеното дотук потвърждава, че националната юридическа рамка относно 
прилагане гаранциите за ядрено неразпространение покрива отделните елементи при-
ложими към споразуменията с МААЕ и страните от ЕВРАТОМ. Практическите мер-
ки за сигурност са уредени законодателно чрез режим на физическа защита на ядре-
ните съоръжения и превоза на ядрен материал, като общите изисквания на този ре-
жим са съобразени с Конвенцията за физическа защита на ядрения материал. Изборът 
на защитата не е унифициран, а е право на всяка държава участничка в конвенцията 
да го регламентира в рамките на своето национално законодателство, което създава 
проблеми при организиране на международен транспорт на радиоактивни материали. 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Закон за безопасното използване на ядрената енергия (обн.ДВ, бр.63 от 28.06.2002г.), чл.56, 
ал.2, ал.3 и ал.4 
21 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения 
материал и радиоактивните вещества, приета с ПМС №283 от 19.10.2015 г., обн. ДВ бр.82 
от 23.10.2015 г., чл.57 и чл.58 
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Анотация: Разгледани са определенията за корпоративна социална отговорност. 
Посочени са примери за осъществяването на инициативи в обществен интерес. В 
изследването са очертани възможностите за взаимодействие между държавната 
администрация и представителите на бизнеса с цел създаване на предпоставки за 
активно доброволно участие на всички заинтересовани страни и изграждането на 
благоприятна среда за прилагане на корпоративна социална отговорност. 
 

Ключови думи: Корпоративна социална отговорност, държавна администрация, 
местна власт, бизнес, обществен интерес 
 
Abstract: Definitions of corporate social responsibility are assessed. Examples for the 
implementation of initiatives of public interest are covered. The study outlines the 
interoperability between the public administration and business representatives in order to 
lay the foundations for active voluntary participation of all concerned parties as well as  
create a favorable environment for the implementation of corporate social responsibility. 
 

Key words: Corporate social responsibility, public administration, local government, 
business, public interest 
 
 

Корпоративната социална отговорност е концепция, която компаниите добро-
волно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна 
ангажираност към устойчивото развитие на своя бизнес, обществото и околната сре-
да, е дефиницията на Българската мрежа за корпоративна социална отговорност, по-
сочена в сайта на организацията. На същата страница са публикувани определения за 
корпоративна социална отговорност на Европейската комисия и Световната банка.1 

Зелената книга на Европейската Комисия дава следната дефиниция за 
Корпоративна социална отговорност (КСО): 

 „Концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегрират 
социални и екологични аспекти в: 

- своите бизнес стратегии 

                                                 
1 http://csr.bg/social-responsibility/definitions 
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- във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни” 
„…Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задъл-

жения, надхвърлящи общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се 
спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално 
развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да при-
лагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани 
страни в общ подход за качество и устойчивост.” 

Според определението на Световната банка: „КСО е ангажиментът на бизнеса 
да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работ-
ниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване 
качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитие-
то“. КСО се разглежда като дейност, която не е еднократен акт, а устойчив процес и 
съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономическият 
растеж, развитието на обществото и защитата на околната среда. 

В „Корпоративната социална отговорност в България развитие, ограничения и 
предизвикателства“ е посочено, че дефиницията за корпоративна социална отговор-
ност е един от широко дискутираните въпроси и съществуват различни определения. 
Изтъква се, че в разнообразния и променящ се свят, в който живеем е трудно да се 
постигне всеобщо съгласие, относно концепцията за КСО, която по своята същност е 
изключително динамична.   

„Нейното съдържание се развива във времето, което намира израз в самите де-
финиции за КСО, тяхното допълване и усъвършенстване, както и разработването на 
различни документи на Европейския съюз, свързани с Корпоративната социална от-
говорност.“2 

В България стратегия за Корпоративна социална отговорност е разработена от 
Министерството на труда и социалната политика.Сред термините, които се използват 
в стратегията са3:  

“корпоративна социална отговорност” – „концепция, при която компаниите ин-
тегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социал-
ните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинте-
ресовани лица” (Съобщение на Европейската комисия (ЕК) от март 2006 г. „Прила-
гане на партньорство за растеж и работни места: да направим Европа пример за 
подражание за прилагане на КСО”) 

 

„заинтересовани страни” – държавните институции, бизнеса, социалните 
партньори, неправителствените организации, в това число и организациите за защита 
на потребителите, потребителите, академичните среди, медиите. 

 

„социална отговорност” – отговорността на една организация за въздействията 
от нейните решения и дейности върху обществото и околната среда; социалната отго-
ворност се реализира чрез прозрачност и етично поведение и допринася за устойчи-
вото развитие, здраве и благополучие на обществото; взема предвид очакванията на 
заинтересованите страни; съответства на приложимото законодателство и е съвмес-
тима с международните норми на поведение; интегрирана е навсякъде в организация-
та и се практикува в нейните взаимоотношения. 

                                                 
2 „Корпоративната социална отговорност в България: развитие, ограничения и предизвикател-
ства, Славова И., сп. „Икономически и социални алтернативи“ бр. 2, 2015 г. стр. 114 
3 http://www.csr.bg/documents/Strategiq_za_korporativna_socialna_otgovornost_za_perioda_2009-
2013.pdf 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 298

 „социално отговорно поведение” – поведение, насочено към поемане на от-
говорности за въздействия върху обществото и околната среда, вследствие на 
реализирани решения и дейности; отговорност, проявяваща се чрез прозрачност 
и етично поведение. 

 

Стратегията, разработена от МТСП е израз на  политическата ангажираност на 
правителството за създаване и укрепване на благоприятна среда за осъществяване на 
социално отговорни практики в Република България. Тя е израз на намерението и 
твърдата решимост за утвърждаване на КСО информираност и КСО бизнес култура. 
Стратегията има по-скоро въвеждащи функции – да утвърди и популяризира разбира-
нето за корпоративна социална отговорност, и да стимулира държавните институции 
да работят съвместно с всички заинтересовани страни за осъществяването на инициа-
тиви в полза на хората. 

 

„През последните години бизнесът реализира различни инициативи в полза на 
хората. Като цяло се наблюдава, че компаниите предпочитат да реализират тези дей-
ности самостоятелно – 74.5% и в партньорство 22.9%“4 „Това показва, че партньорст-
вото при осъществяването на корпоративни социални инициативи не се приема за 
разлика от развитите страни, става въпрос по-скоро за краткосрочни отношения, а не 
за дългосрочни. В известна степен това може да се обясни с предпочитания начин на 
дарение (даване на пари), при които компаниите нямат нужда от партньорски отно-
шения. И второ, предпочитания за пряк, непосредствен контакт с организацията (на-
пример училище) или институцията (домове за деца в неравностойно положение), на 
която се прави дарението“, се казва още в „Корпоративната социална отговорност в 
България: развитие, ограничения и предизвикателства“. 

 

Сред примерите за реализиране на корпоративна социална отговорност от 
бизнеса  са: 

 

Ежегодната дарителска програма на „Загорка“ АД. Проектите с обществена зна-
чимост се разглеждат и класират от комисия, съставена от представители на пивовар-
ната и държавните институции в региона5.    

 

Корпоративна социална отговорност осъществяват много от банките, които 
работят в страната. Сред тях са „Райфайзен банк“ – осъществява  благотворителната 
си кампания „Избери, за да помогнеш“.6 Кампанията включва общественозначими 
проекти на организации с нестопанска цел, болници, пациентски организации и др. в 
сферите на здравеопазването, социалните услуги, културата, образованието и опазва-
нето на околната среда. 

 

Първа инвестиционна банка и Фондация „Работилница за граждански инициа-
тиви”  работят съвместно от 2005 година. Първа инвестиционна банка създаде корпо-
ративен дарителски фонд, управляван от фондация – Фонд „Социална отговорност на 
Първа инвестиционна банка”, който подпомага  развитието на децата и младежите в 
неравностойно положение в България. 7  

                                                 
4 „Корпоративната социална отговорност в България: развитие, ограничения и предизвикател-
ства, Славова И., сп. „Икономически и социални алтернативи“ бр. 2, 2015 г. стр.121 
5 http://www.chambersz.com/news/8434-zagorka-ad-daryava-100-000-leva-za-ekoproekti 
6 http://www.rbb.bg/bg/about-us/corporate-social-responsibility/ 
7 http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/fibank-e-darila-nad-250-hil-lv-za-deca-i-mladeji-v-
neravnostoino-polojenie-165776/ 
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Доброволческата инициатива на СИБАНК „Синьо лято“ подпомогна 185 деца 
от 5 социални домове в подготовката им за морската ваканция като им осигури всич-
ко необходимо за плажа – облекла, аксесоари, козметика и игри.8 

 

Примерите могат да продължат с инициативи на мобилните оператори като: 
·„Поколение с бъдеще”  на М тел, която включва четири основни направления, които 
съдържат социалните програми на телекома – „Приеми бъдещето”, „Образование с 
бъдеще”, „Спортисти с бъдеще” и „Природа с бъдеще”.9 

 

Виваком съсредоточава дейностите си по корпоративна социална отговорност в 
няколко направления – образование, спорт, професионална реализация, благотвори-
телност и култура.10 

 

Изброените добри практики, както и останалите инициативи, които не са посо-
чени тук, показват недвусмислено, че бизнесът в страната е готов да подкрепя об-
щественозначими каузи в различни направления. Още повече, че действащото зако-
нодателство в страната дава възможност за намаляване на данъците за фирмите, на-
правили дарения11. Разбира се не само финансирането на дейностите е предмет на 
корпоративна социална отговорност. Като елемент от нея може да бъде разгледано и 
полагането на доброволен труд. 

Държавната администрация все още не е достатъчно активен партньор при 
реализирането на корпоративна социална отговорност. Почти липсват примери за 
осъществяване на подобна дейност на ниво общини, въпреки, че възможностите са 
многобройни. Местната власт би могла да работи в партньорство с бизнеса и граж-
данските институции и да съдейства активно за реализирането на дейности в полза на 
хората. 

Като един от малкото примери  в това отношение може да се разгледа работата 
на община Гълъбово, която още от 2003 година активно и последователно работи с 
дружествата от енергийния отрасъл, осъществяващи дейността си на територията на 
общината за реализирането на инициативи в полза на хората.  

През 2003 година започнаха регулярни работни срещи на общинското ръковод-
ство с ръководителите на енергийните предприятия, осъществяващи дейността си на 
територията на община Гълъбово. В разговорите бяха обсъждани възможностите за 
съвместна дейност за решаването на редица наболели проблеми в сферата на еколо-
гия, благоустрояване на населени места и др. В резултат на установеното партньор-
ство бяха реализирани множество инициативи в полза на хората.  

Сред първите бе възстановяването на детска площадка и оформянето на цветна 
алея в кв. „Строител”, община Гълъбово. Тази инициатива стартира като своеобразно 
състезание, в което хората събираха отпадъци, като за целта им бяха осигурени най-
лонови пликове и ръкавици. Ръководителите на местната власт и на ТЕЦ 3 участваха 
активно в боядисването на детските играчки на детската площадка и в оформянето на 
цветна алея, заедно с хората, които участваха в инициативата на доброволен прин-
цип.  

                                                 
8 http://www.brokers-
bg.com/news/a/657/initsiativa_na_sibank_sinyo_lyato_specheli_nagradata_engage_2013.htm 
9 http://www.mtel.bg/otgovornost 
10 http://technews.bg/article-70295.html#.VwegWGd-N9B 
11 http://www.bcaf.bg/bg/danachni-oblekchenia-firmi.html 
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В последствие бяха реализирани множество дейности. Дружествата се ангажи-
раха с  осигуряването на материали и труд за ремонти на общински сгради, благо-
устрояване на населени места.  

По време на кризисни ситуации като проливните дъждове преди няколко годи-
ни, енергийните компании в партньорство с общината, отново подкрепиха местната 
общност, като осигуриха техника за преодоляване на последствията от бедствието. За 
местните хора, засегнати от наводненията бяха осигурени пакети с храна. 

„През 2010 година представители на AES и община Гълъбово подписаха дого-
вор за сътрудничество, с който американската компания отпуска на общината 8,4 ми-
лиона лева в рамките на следващите 5 години за инфраструктурни, социални и кул-
турни дейности. Фондът ще бъде използван за осъществяване на проекти, които са 
част от програмата на AES за социална и корпоративна отговорност. AES се ангажи-
ра да отпусне веднага 1 милион евро за ремонт на основната пътна артерия в 
Гълъбово, а останалата част от сумата ще бъде отпусната през следващите пет годи-
ни. С тези средства ще бъдат реализирани проекти, заложени в корпоративната про-
грама за социална отговорност на AES“12, информацията е публикувана на страница-
та на Търговско-промишлената палата в Стара Загора.  

Корпоративната социална отговорност на дружествата в региона се изразява в 
реализиране на дейности по няколко основни направления – подобряване на инфра-
структурата и ремонтни дейности в региона, програми за опазване на околната среда, 
безопасност,  мероприятия по образователни и здравни теми, спонсориране на кул-
турни и празнични събития. 

„На 19 юни  2015 година на официална церемония днес ЕЙ И ЕС България и 
община Гълъбово подписаха договор за рехабилитацията на Младежки център в гра-
да. Младежкият център ще бъде разположен на площ от над 45 декара в парка на 
Гълъбово. Проектът включва рехабилитация на съществуваща стара сграда, изграж-
дане на нови съоръжения за спорт и отдих, реновация и озеленяване на пространство-
то около тях. След приключване на строителството комплексът ще разполага със 
спортни зали, фитнес, тенис кортове, детска площадка, сцена на открито и др. 
Проектът е част от програмата за корпоративна социална отговорност на ЕЙ И ЕС, в 
която до момента са вложени близо 7 милиона лева. Само за подобряване на инфра-
структурата в града компанията е инвестирала над 3 милиона лева”13 , гласи офици-
ално прессъобщение на община Гълъбово. 

 

Обективността изисква да се обобщи, че за да се реализира всичко това в полза 
на хората, несъмнено отношението и финансовите възможности на дружествата са от 
голямо значение, но не по-малко важни са мениджърския подход, ентусиазмът и 
последователността на местната власт в община Гълъбово.  

 

В последните години все повече са предприемачите, които са готови да подпо-
магат хора в неравностойно положение, да поощряват развитието на талантливи деца 
и младежи в сфери като сторт, изкуство, култура, наука и др. Не липсват представи-
тели на бизнеса, които биха съдействали за дейности свързани с опазване на околната 
среда, на културното и историческо наследство, подобряване облика на населените 
места и други. Прави впечатление, че предприемачите са много по-активни в сравне-
ние с представителите на държавните институции. Със сигурност възможностите за 
реализиране на подобни инициативи в различните населени места не липсват. Мест-

                                                 
12 http://www.chambersz.com/news/3321-AES 
13 http://www.galabovo.org/  
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ната и централната власт могат и следва да създават предпоставки за активно добро-
волно участие на всички заинтересовани страни – държавните институции, бизнеса, 
организациите на социалните партньори, неправителствените организации, акаде-
мичните среди, медиите и други. Въпреки, че корпоративната социална отговорност е 
сравнително ново понятие, институциите могат да насърчават подобни инициативи 
като формират благоприятна среда, формулират идеи, които привличат подкрепа, да-
ват морални стимули като учредяване на отличия за активни представители на бизне-
са, и гражданското общество и други. Възможностите за подобни дейности са много-
бройни и в някаква степен зависят и от спецификата, с която се характеризират раз-
личните населени места. Целта е да се формират устойчиви политики, които да полу-
чават широка обществена подкрепа от всички заинтересовани страни. Защото опитът 
показва, че когато всички възможни партньори за реализирането на дадена инициати-
ва гледат в една посока, то тя се увенчава с успех. 
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Abstract: According to the Bulgarian and European legislation there is controversial 
practice of defining the concepts related to information security. The existence of different 
definitions of the same legislative terms leads to an obvious contradiction and lack of a 
single legislative approach in defining the concepts of risk, threat, vulnerability, accident 
and insecurity. The presented research aims to explore, analyze and summarize key 
concepts in the field of information security as a basis for further studies and analysis. 
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Въведение 
Информационната сигурност е от съществено значение както за частния, така и 

за публичния сектор. Броят на служителите, оборотите или печалбата на фирмата не 
са определящи при вземане на решение за осигуряване сигурност на информаци-
онните ресурси, тъй като обект на заплаха могат да бъдат както големи, така и малки 
фирми и организации. Прилагането на технически решения, с необходимото оборуд-
ване и продукти, вече не е достатъчно, за да се гарантира правилното управление на 
информационната сигурност. Сигурността на информацията не е изключителен проб-
лем на информационните технологии, а по-скоро „бизнес” проблем. Общото мнение 
е, че прилагането на подходящи технологии за решаване на проблема с информаци-
онната сигурност е само една част от проблема на сигурността на информацията. 

Днес информационната сигурност се постига чрез прилагане на подходящи кон-
троли, свързани с политиката за сигурност, бизнес процеси, процедури, организаци-
онна структура и функции на хардуера и софтуера. Тези контроли са необходими за 
проектиране, изпълнение, наблюдение и преглед за усъвършенстване, за да се осигу-
рят нормални условия за развитие на който е да е бизнес.  

Развитието, внедряването и сертифицирането на системи за управление на ин-
формационната сигурност осигурява определено ниво на доверие на клиентите, акцио-
нери и служители, че тяхната информация ще бъде защитена по подходящ на-
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чин. Стандарт ISO 27001 може да се прилага във всички отрасли на промишлеността, 
търговията и услугите. 

Прилагането на международните стандарти ISO / IEC 27000 регламентира изме-
рими показатели за разработване и внедряване на система за управление на информа-
ционна сигурност, както и критериите за осигуряване на  обективна оценка и удосто-
веряване на сигурността на информацията. Такива показатели са например финансо-
ва информация, информация за интелектуална собственост, данни за персонал или 
информация, които са им възложени от потребителя или от трето лице. 

Специфичните стандарти за информационна сигурност са предназначени за ор-
ганизации със собствен бизнес, чието функциониране зависи от бизнес процесите на 
информационна система, а опазването на информационните ресурси е от решаващо 
значение за тяхното функциониране. Една голяма част от тези организации са: банки, 
ИТ компании, финансови и застрахователни компании, болници, училища, универси-
тети, производители на автомобилни части, телефонни центрове, данъчните власти, 
консултантски фирми и много други организации. 

Определяне на нови методи за работа с информация, документиране на същите 
тези процедури, гарантира, че всички задължителни стандарти са надлежно разрабо-
тени, описани, внедрени и гарантират опазване на информационните ресурси на орга-
низацията. 

От първостепенно значение за информационната сигурност е защитата на ин-
формацията, запазване на нейната поверителност, цялостност, или наличност-
та. Информационната сигурност е много повече, отколкото използването на подходя-
щи технически решения, предлагани от съвременните информационни технологии. 

Цел на изследването е да се събере, обработи и анализира достоверна теоре-
тична информация, която характеризира понятията риск, заплаха, уязвимост, инци-
дент и несигурност. 

Предмет на изследването е законодателството в Република България,  Евро-
пейски съюз, както и публикуваните научни и научно-приложни резултати от изслед-
вания  в областта на информационна сигурност. 

За изпълнение целта на научното изследване и предвид предмета на изследване-
то, научните задачи са свързани с: 

-  изследване на действащото законодателство във връзка със значението на 
понятията риск, заплаха, уязвимост, инцидент и несигурност в контекста на 
информационната сигурност; 

-  анализиране на получените резултати с цел систематизиране на понятията; 
-  изводи във връзка с неточно, неясно или некоректно терминологично прило-

жение на понятията риск, заплаха, уязвимост, инцидент и несигурност; 

  Научната хипотеза се основава на възможността изследвайки нормативната 
база и научни разработки в областта на информационната сигурност, да бъдат синте-
зирани онези понятия, които характеризират най-точно и ясно понятията риск, запла-
ха, уязвимост, инцидент и несигурност в контекста на системите за управление на 
информационната сигурност. 

Методологията на изследването е свързана с анализ на литературни източни-
ци, закони, наредби и правилници във връзка с осигуряване на сигурност на инфор-
мационните ресурси. 

Съгласно Директива 2013/0027 (COD) на Европейски парламент относно мерки-
те за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в 
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Съюза, понятието „сигурност“  означава способността на мрежа или информационна 
система да издържа — при дадено равнище на увереност — на инциденти или злона-
мерени действия, които повлияват на наличността, автентичността, целостта и пове-
рителността на съхранявани или пренасяни данни или на свързаните с тях услуги, 
предлагани от или достъпни посредством тази мрежова и информационна система; 

Инцидент е събитие, представляващо промяна в нормалната работа на информа‐
ционните системи[16]. 

Понятието „инцидент“ според Директира 2013/0027 означава обстоятелство или 
събитие, което има действително неблагоприятно отражение върху сигурността; 

Стойността на информацията се определя от характеристиките, които тя прите-
жава. Някои, от изброените по-долу, характеристики увеличават или намаляват стой-
ността на информацията повече от други [17]. 

Сигурността се отнася до политиките, процедурите и техническите мерки, 
които се използват за предотвратяване на неразрешен достъп, промяна, кражба или 
физическо увреждане на информационните системи. Контролът се състои от всички 
методи, политики, и организационни процедури, които гарантират безопасността на 
организационните активи [1]. 

Когато говорим за съдържанието на сигурност най-общо разбираме състояние 
на системата, или на неин елемент, за който няма заплахи, които да са в състояние да 
нарушат нормалното функциониране на този елемент, при което характеристиките на 
тези заплахи са общовалидни за всички системни елементи и условия[2]. 

Според определението на Европейската комисия информационната сигурност е 
защита на мрежите и информационните системи срещу човешки грешки, природни 
бедствия, технически неизправности или злонамерени атаки. 

Информационна сигурност често се разглежда като защита на информацията от 
неправомерен достъп, използване, разкриване, увреждане, промяна, преглед, запис 
или разрушаване. Терминът е достатъчно общ, за да бъде използван независимо от 
формата, която можа да имат данните (напр. електронна, физическа) 

Информационната сигурност може да бъде разглеждана в редица насоки като 
например по отношение на електронното управление [3], и по-конкретно необходи-
мите методи и средства за идентификация [4], безжични сензорни мрежи [5], облачни 
системи [6] 

Управлението на информационната сигурност се основа на идентифициране, 
елиминиране или ограничаване на рисковете за информационните ресурси. 

Изграждането на информационна сигурност в организациите е предшествано от 
оценка на уязимостите на системите и устройствата. Това е първата стъпка за преодо-
ляване на заплахите за сигурността на информационните ресурси [7] 

Заплахата е понятие, с което се обозначават дисбаланси, определени като риск, 
но постигани и чрез съзнателната дейност на себеподобни. Заплахите са съзнателно 
търсени, експлоатирани, дори създавани дисбаланси, засягащи жизнените интереси 
на личността и обществото. Чрез понятието заплаха се отразява реалния факт, че об-
ществото и личността не просто попадат в състояние на несигурност в резултат от 
собственото си развитие, но също така биват поставени в такова състояние[8]. 

Една от най-сериозните заплахи за информационната сигурност са човешките 
грешки. [9] 

Заплахите за информационната сигурността могат да бъдат от най-различно ес-
тество като например софтуерни атаки, кражба на интелектуална собственост, краж-
ба на самоличност, кражба на устройство или информация, саботаж и манипулиране 
на информацията. При кражбата на самоличност атакуващият се опитва да получи 
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достъп до лична информация, за да се възползва от нея по злонамерен начин. Краж-
бата на устройства или информация е често срещана днес поради факта, че все пове-
че информационни устройства са мобилни. Мобилните телефони са чест обект на 
кражба и са все по-желани с увеличаването на обема на съхраняваната информация. 
Саботажът може да приеме формата на повреждане на уебсайта на компанията в опит 
да се причинят вреди на потребителите. Манипулирането на информация се прави с 
цел да се изнудва собственика да заплати възстановяването на вярната информация 
или да получи обратно собствеността си. 

Несигурността е състояние на недостиг от информация, свързана с разбирането 
и знанието за дадено въздействие, неговите последствия или вероятност (Георгиев, 
2005). Целите могат да имат различни аспекти (финансови, здравни, свързани с без-
опасността, екологични) и могат да се прилагат на различни нива (стратегическо, 
структурно звено, продукт или процес). 

Информационната сигурност е изложена на редица рискове, които трябва да бъ-
дат щателно изследвани и анализирани. Понятието „риск” е чуждица в говоримия в 
българския език, която освен, че има няколко, макар и близки значения, в различните 
исторически периоди променя доминиращото от тях. Това положение е лесно обяс-
нимо тъй като думата риск независимо, че се използва във всички съвременни езици 
се използва за обозначаване на един типичен ноумен, т. е. на обект, който не може да 
бъде възприет от човешките сетива и е „единствено умопостигаем”[10]. 

Други автори разглеждат „риска” като явление от реалния живот, което същест-
вува обективно и не може да се премахне, а само да се ограничи, прехвърли, замести, 
раздели, компенсира. Под „риск” се разбира въздействие на несигурността върху 
целите на организацията и нейната сигурност. Риск съществува, когато има неяснота, 
несигурност и липса на точно решение за бъдещ момент от време [11]. 

Съгласно Директива 2013/0027 (COD) на Европейски парламент относно мерки-
те за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в 
Съюза, понятието „риск“ се разглежда като обстоятелство или събитие, което има по-
тенциално неблагоприятно отражение върху сигурността; 

Според Закона за финансовото управление и контрол в публичният сектор, 
„риск” е събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на организацията. 
Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му. [12]  

В разпоредба на Закона за храните „риск” е функция от вероятността за възник-
ване на увреждащ здравето ефект и сериозността на този ефект [13].  

Според Наредба № 5 от 11 май 1999 г., „риск” е вероятността за настъпване  на 
вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.   

Съгласно Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията от 30 май 2008 година 
относно изграждане на система за осигуряване безопасността на софтуера, която да 
бъде  въведена от доставчиците на аеронавигационни услуги, и за изменение на при-
ложение към Регламент (ЕО) № 2096/2005 „риск“ означава комбинацията от общата 
вероятност или честотата на възникване на вреден ефект, породен от опасност, и сте-
пента на сериозност на този ефект; 

Риск е чуждица в говоримия в българския език, която освен, че има няколко, ма-
кар и близки значения, в различните исторически периоди променя доминиращото от 
тях. Това положение е лесно обяснимо тъй като думата риск независимо, че се из-
ползва във всички съвременни езици се използва за обозначаване на един типичен 
ноумен, т. е. на обект, който не може да бъде възприет от човешките сетива и е 
„единствено умопостигаем”[14].  
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Процесът по управлението на риска се извършава на различни нива – стратеги-
ческо  (свързано с управлението на организацията), оперативно  (свързано с основни-
те процеси и дейности в организацията) и тактическо  (свързано с работата  на всеки 
участник в процеса ) [15].  

Стандарт ISO 27001 представлява система за защита и информационна сигур-
ност. Целта на тази система е да се гарантира, че всички необходими контроли във 
връзка с осигуряване на поверителност, надеждност и ограничен достъп до информа-
ция, са коректно разработени и приложени в организацията. Сертифицирането е га-
ранция както за самата организация, така и за клиентите, организации и фирми, слу-
жители, партньори и обществото като цяло. 

Серията от ISO / IEC 27000 осигурява хармонизиран подход за управление на 
риска, чрез разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление на ин-
формационната сигурност [18]. 

Цел на управление на информационната сигурност е да се гарантира защита на 
информационните ресурси срещу всички рискове, заплахи, инциденти, случайно или 
умишлено  създадени, чрез  изпълнение, контрол, предварително изпитване, поддър-
жане и подобряване на системата за управление на информационната сигурност. 
Изпълнението на тези политики и правила, е важно да се запази целостта на инфор-
мационните системи за предоставяне на услуги.  

Политиките за информационна сигурност дефинира цялостната визия, правила 
и процедури за осигуряване на информационна сигурност с оглед на гладкото функ-
циониране, защитата на поверителна информация и по-нататъшното успешно разви-
тие на организацията, както и удовлетвореността на клиентите от обслужването и ка-
чеството на обслужване. 

 
Заключение 
В националното законодателство не съществува единен подход за дефиниране 

на понятията свързани с информационната сигурност. Така например понятието 
„риск” е дефинирано в над седем източници сред които закони, наредби, научни раз-
работки. За унифициране на терминологията в законодателството е необходимо науч-
ната общност да систематизира наличните определения с цел постигане на максимал-
на достоверност на понятията и дефинициите в областта на информационната сигур-
ност. 

Настоящата разработка може да бъде използвана като основа за бъдещи изслед-
вания в областта на информационната сигурност, както и при иницииране на законо-
дателни промени на основание чл. 18 от Закона за нормативните актове. 

Осигуряване на приемливо ниво на информационна сигурност е възможно само 
и единствено при задълбочено познаване на материята, свързана с опазване на ин-
формационните ресурси на организациите. 

 
Литература 
 

1. Сандалски М, Лекции по защита на фирмената информационна система Тема 5 – 
Модел на информационна сигурност, [online] посетена на 02.03.2016 г., стр. 2 

2. Манев, Е., Глобална, регионална и национална сигурност, издателство Софттрейд, 
ISBN 978-954-334-141-2 ,София, 2012 

3. Цонков, Н., Проблеми пред Е-управлението в България, VII Международна 
научна конференция „Е-управление”, юни 2015, Созопол, ISSN 1313-8774, стр. 13 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 307

4. Хубенова, М., Електронна идентификация на правните субекти в р. българия-
актуално състояние и перспективи, VII Международна научна конференция „Е-
управление”, юни 2015, Созопол, ISSN 1313-8774, стр. 125 

5. Davide, E., Romani, S., A New Strategy to Deal with Security Threats in Wireless 
Sensor Networks, Амоева journal, march 2011, ISSN: 0926-3543, vol. 36, No. 2, p. 5   

6. Alqahtani, H., Snat, P. Cloud Computing Security Challenges And Threats, 
International Journal of Advances in Engineering & Technology, Aug. 2015, ISSN: 
22311963 

7. Whitman, М. Threats to Information Security, Communications of the ACM,  august 
2003, Vol. 46, No 8 

8. Мичев, С., Философия на сигурността, издателство СофтТрейд, ISBN 978-954-
334-172-6, 2015, стр. 73 

9.  Сандалски М, Лекции по защита на фирмената информационна система Тема 5 – 
Модел на информационна сигурност, [online] посетена на 02.03.2016 г. , стр. 3 

10.  Христов, П., Метатеория на риска, София, 2010 
11. Слатински, Н. Увод в управлението на риска. Лекция 3. от поредицата „Четири 

лекции” [online] http://nslatinski.org/?q=bg/node/297, посетен 02.03.2016 
12.  Закон за финансово управление и контрол в публичната сфера 
13.  Закон за храните, Обн. ДВ. бр. 90 от 15.10.1999, изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 

08.04.2016 г.  
14.  Христов, П., Метатеория на риска, София, 2010 
15. Карев, М., Управлението на риска като част от стратегическия мениджмънт на 

сигурността, Международно научно on-line списание „Наука и технологии”, ISSN 
1314-4111, Том IV, No  7, 2014, стр. 122 

16. Сандалски., М., Лекции по защита на фирмената информационна система Тема 6 – 
Модел на информационна сигурност, [online] посетена на 18.10.2015 г. , стр. 4. 

17. Войноховска, В., Цанков, С., Въведение и ключови понятия, свързани с информа-
ционната сигурност, Научни трудове на Русенски университет, 2014, том 53, 
серия 6.1., стр. 72 

18.  Izvorska, D., Stoynova, B., Digital Libraries in Support of Web-based Training in 
Calculus, IJETCAS, New Delhi-110016, India, 2013, issue 4, vol 1, pp 121-124, ISSN 
(ONLINE):2279-0055,ISSN(PRINTED):2279-0047, 2013 

 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 308

 
СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ, ЗАЩИТЕНОСТ 

 

д-р Миланка Миланова Патак 
Бургаски свободен университет 

 
SECURITY, SAFETY, PROTECTION 

 

Milanka Milanova Patak, PhD 
Burgas Free University 

 
Abstract: В статията се разглеждат научно-теоретични проблеми, отнасящи се до 
изясняване съдържанието на понятията „сигурност“, „безопасност“ и „защите-
ност“. Представени са схващанията на автора за същността, структурата и 
качествените характеристики на тези основни понятия. 
The article examines the scientific and theoretical problems relating to clarifying the 
content of the concepts of „security”, „ safety” and „protective”. Presented are those of 
the author about the nature, structure and characteristics of these basic concepts. 
 
Key words: сигурност, безопасност и защитеност. Security, safety and protectioп. 
 
 

В научните изследвания има два основни подхода за разбиране на феномена 
,,Сигурност”. 

 

Първи подход  
Изхожда се от обективното разбиране за сигурността. Счита се, че сигурността 

може да се представи като проявление на обективната природа на обектите, чрез 
която те придобиват способността да съхраняват своята устойчивост при различни 
отрицателни влияния. В този контекст сигурността се схваща като определено 
свойство (атрибут) на дадена система. 

В днешно време твърде разпространено е разбирането, че сигурността е форма 
за саморегулиране на дадена система, която й позволява да съхранява своето качест-
вено състояние, т. е. сигурността се дефинира, като един непрекъснат социално-ко-
муникативен процес; като една отворена социално-комуникационна система, която 
се самовъзпроизвежда, саморегулира и саморазвива. С други думи качественото със-
тояние на една система постига своята самодостатъчност. 

Резултатът от отъждествяването на сигурността със саморегулирането, със са-
мовъзпроизвеждането и със саморазвитието на дадена система определя две схваща-
ния за нейната същност: ентропийно и хомеостазисно. 

 

Ентропия. Това е понятие от философията и физиката.  
Във философията ентропията  е разбиране за съществуващото, за реалното и за 

битието, определяно като единно  цяло. Още от Аристотел се приема утвърждаващо-
то начало за „биващото като биващо”, „състоящото като състоящо“.   

Във физиката ентропията се дефинира като мярка за безпорядъка (хаоса) в една 
термодинамична среда или в една система. Названието е от гр. език – ,,en” – „вътре” 
и ,,trepo” – ,,преследвам”, ,,бягам”, ,,въртя”. 
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Хомеостазис – от древногр. „ὁμοιοστάσις” от „ὅμοιος”— „еднакъв”, „подобен”, 
„съвпадащ” и древногр. „στάσις”  - „стоя”, „състояние”, „неподвижност“ – способ-
ност за саморегулация на една отворена социокомуникативна система, която съхра-
нява постоянно своето вътрешно състояние посредством координирани реакции 
(рефлексии), насочени към поддържане на динамичното си равновесие. Чрез хомео-
стазиса една система може да се възпроизвежда, да въстановява загубата на равнове-
сие, да преодолява съпротивлението на външната среда. Това състояние на системата 
се отнася особено за живите организми. Чрез хомеостазиса една популация може да 
поддържа продължително време определена численост. Хомеостазисът може да се 
характеризира като способност една система да регулира вътрешната си среда така, 
че да поддържа стабилно, постоянно устойчиво състояние чрез многобройни корек-
ции на динамичното си равновесие. Тези корекции са управлявани от взаимносвър-
зани, взаимообуславящи се регулаторни механизми. Терминът е въведен през 1932 г. 
от Уолтър Кенън. Уолтър Брадфорд Кенън (на англ.: „Walter Bradford Cannon“) е 
американски физиолог, професор и председател на Департамента по физиология в 
Харвардското медицинско училище. Той развива концепцията за хомеостазиса. Заед-
но с психолога  Филип Бард създават т. н. „Теория на Кенън-Бранд” като противовес 
на „Теорията на Джеймс-Ланге“. Филип Бард  е американски физиолг, професор в 
Харвардското медицинско училище.  

 

1.1. Ентропийната концепция за сигурността 
Тя се основава на схващането за ентропията  като част от вътрешната енергия 

на една затворена система; като мярка за вътрешни противоречия, за неподреденос-
тите на една система. Сигурността и Устойчивостта на системата се разбират в то-
зи случай като определена зависимост от конкретни насоки, определящи развитието 
на дадена система и динамиката на нейните ентропийни процеси. 

 

1.2. Хомеостазисна концепция за сигурността 
Тя се основава на разбирането за хомеостазиса като съвкупност от реакции, на-

сочени към отсраняване или максимално ограничаване действията на  различни фак-
тори на външната и вътрешната среда, нарушаващи относителното динамично равно-
весие или постоянството на състава и свойствата на вътрешната среда на дадена сис-
тема. Хомеостазисът определя устойчивостта на всяка система. 

 

Дефиниция за сигурност – тук тя се разбира, като устойчиво състояние на 
системата, възникващо в резултат от поддържането на равновесие на системата 
с обкръжаващата я среда.  

Отъждествяването, обаче, на сигурността с хомеостазиса води до отрицателно 
развитие на дадена система. Подобно разбиране провокира нарушаване равновесието 
на съществуващото състояние на тази система. 

 

Втори подход  
При този подход разбирането за феномена „Сигурност” се базира на признава-

нето на неговия субективен характер.  
Субективното разбиране за сигурността. съставлява основата на дейностните, 

ценностните и другите определения за сигурността. 
В частност, някои изследователи разглеждат феномена „Сигурност като произ-

воден на интереса. 
Природата на сигурността е разбирана като всичко, което се отнася за при-

родата, т. е. природата в нейната цялостност и обосноваването на единството на 
субекта, какъвто и да е той с природата в нейната цялостна завършеност. Тази 
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постановка формира фундамента за цялостното разбиране на феномена 
„Сигурност”. 

Даденото определение отразява двойствеността на природното битие на фено-
мена „Сигурност”, обусловено от единството на всеобщността на природата за само-
съхранение и от особеностите на нейните проявления в човешкия живот, в човешката 
дейност, в креативната дейност на човека. 

Проблемите на сигурността органически произлизат от особеностите на форми-
ращата се сега цялостност на съвременния свят, в това число и произтичащи от него-
вия полисистемен  характер. За нас представлява интерес дискурсът ,,човек – общест-
во”. Според водещи експерти, XXI в. ще бъде „векът на науката за живота”. Тази па-
радигма се опира основно върху взаимодействията ,,човек - човек”, ,,човек - общест-
во” и ,,човек - природа”.  

Не подлежи на съмнение обстоятелството, че смяната на епохите предизвиква 
изменения на системите на сигурността. Тези промени пораждат нови опасности и 
заплахи, различни видове страхове и различни видове оръжия. Това обстоятелство 
води до формирането на нови фактори, определящи появата и развитието на нови 
нагласи, предпочитания, очаквания, желания, интереси и потребности в отделния чо-
век. Така се утвърждава новата парадигма на сигурността като всеобща, глобална от-
говорност за цялото човечество и осъществяващите се на базата на тази нова пара-
дигма практически системи за осигуряването на сигурността на човека, обществото и 
природата.  

Безспорно трябва да се вземе предвид детерминирането на дилемата за сигур-
ността на човека и обществото, както по отношение на формирането на общосподе-
лени, общоприети и общо действащи ценности и идеали, така и по отношение изме-
ненията на вътрешната и на въшната среда на отделните социобиологични общности 
и пр. 

Напр., основната идея за националната стратегия за сигурността. на Съдинени-
те американски щати (САЩ) се състои в това, че от държавните органи на властта на 
САЩ се възприема и утвърждава позицията, че глобалната и в частност американска-
та сигурност е невъзможна без лидерството на САЩ в света, без икономическото 
и военното превъзходство на САЩ над останалите държави. С други думи сигур-
ността в САЩ се разглежда през призмата на триадата: сигурност на индивида – 
сигурност на държавата – международна сигурност. Този модел придоби особена 
значимост след 11.09.2001 г. 

В тази схема индивидът „доверява голяма част от грижите за своята сигурност” 
.на държавата. 

На лице е парадокс – съвременната либерална цивилизация, прокламираща сво-
бода и сигурност на индивида, все повече става зависима от държавата, като натис-
кът на последната над индивида продължава да нараства. Този натиск е обусловен и 
от появата на съвременните информационни технологии и на техническите системи. 
В определени случаи те могат да представляват опасност за човечеството, ако се из-
ползват за антихуманни цели. 

Дилемата за сигурността на човека и на обществото, от една страна, и на сигур-
ността на държавата – от друга, още повече се усложнява, тъй като разграничаването 
на частното от общественото става все по трудно. Това обстоятелство способства за 
постепенно легитимно присвояване на свободата на човека от страна на държавните, 
федералните (регионалните, областните) и местните (общинските, муниципалитет-
ните) органи на властта. 
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Как стои дилемата за сигурността на човека и на обществото в България? 
В нашата страна дилемата за сигурността на човека и на обществото е обуслове-

на от историческите и от културните традиции, а също така от манталитета, от мен-
талността и от народопсихологическия характер и темперамент на българския народ. 

За българския народ в това отношение е характерна уникалната роля на 
идеята за държавността, игнорирането на значимостта на индивида и на об-
ществото пред държавата, което определя изцяло до началото XXI век. модела на 
българската сигурност. 

За България винаги е бил присъщ доминиращият принцип за сигурност на 
държавата.  

С развитието, обаче, на демократичното общество и на правовата държава за-
почва да се утвърждава тенденция в посока ,,от сигурност на държавата“ към „сигур-
ност на индивида”. 

Дилемата за сигурността на човека и на държавата в нашата страна се развива 
основно върху постановката, че сигурността на човека тук се намира под заплаха и 
това е резултат от общоприетото схващане, че държавата не може да осигури в доста-
тъчна степен сигурност на личността заради: 

 развихряне на престъпността; 
 слабост на властта; 
 нравствено развращаване на значителна част от обществото; 
 корупция в средите най-вече на чиновниците; 
 преобладаване във властта на интереси на криминогенно-мафиотизирани или 

мутризирани групи (Организирани престъпни групи – ОПГ); 
 зависимост на средствата за масово осведомяване (СМО) от мафиотизирани 

и мутризирани структури и натрапване или разпространение чрез тях на ин-
дивидуализъм и на чужди ценности и упадъчен морал; 

 обогатяване на значително малцинство за сметка на масовото обедняване на 
българските граждани. 

Свои дилеми за сигурността има и българското общество. Основна причи-
на за това е, че в България преобладаващото мнозинство от българския народ 
никога съзнателно не отделя обществото в качеството му на самостоятелен 
обект на сигурността. То винаги е било поглъщано от държавата. През социали-
стическия период от развитието на България имаше разграничаване на националната, 
социалната и държавната сигурност. Съществуваше отдел към ЦК на БКП, отдел 
„Национална и социална сигурност”, но неговата дейност бе изцяло подчинена на ко-
мунистическата идеология. 

Днес за възникващите, за обособяващите се елементи на демократично, граж-
данско общество в България е необходима стабилна сигурност, за да не се прекъсне 
процесът на демократизация на българското общество и на утвърждаване на правова 
българска държава.  

Днес България е изпаднала в тотална системна криза не само на държав-
ността, но и на обществеността.  

За Българското общество, обаче, съществуват цяла поредица от опасности и за-
плахи от страна на властта, като: 

 нерядко игнориране на общественото мнение; 
 политика на атомизация на обществото (разпокъсването му на безброй групи 

и групички). Тези многобройни групи и групички не са способни да отстоя-
ват своите интереси чрез културата на гражданското демократично общество; 
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 натиск и завладяване на СМО от страна на олигарси и от партийно-групови 
интереси на мафиотизиращи се партийни централи и кръгове и прочие. 

Заедно с това е известно, че без силната обществена система, сигурността на 
държавата не може да се счита за стабилна, здрава и демократична. Както е известно 
от световната история, а и от близката българска такава, безконтролността и неза-
висимостта от обществото на органите на държавната сигурност нанася огром-
ни, колосални вреди и щети на обществото, на гражданите и на самата държава. 

 

Понятието ,,Сигурност” е едно от най-употребяваните понятия от политическа-
та мисъл. Ето защо сигурността в зависимост от културния или от социокултурния 
контекст може да включва в своето съдържание: 

 обезпеченост или осигуреност; 
 увереност; 
 застрахованост; 
 спокойствие; 
 отсъствие на заплахи. 
 

Терминът ,,Сигурност” е обвързан с такива важни концепти, като: 
1. Парадигма на сигурността. Тя е дълбоко обвързана с общественото свето-

усе-щане, с обществените възгледи за устойчиво развитие на обществената сигур-
ност. Като следствие  от съществуването на парадигмата на сигурността се явява оп-
ределеният способ за позициониране в областта на сигурността, основан, както на 
доктриналното разбиране за сигурност, така и на набора от мерки, които трябва да се 
състави, за да се неутрализират евентуалните опасности и заплахи; 

2. Култура на сигурността. Това е съвкупността от символи, образци, идеи и 
представи за това, какво стои в основата на отделянето на дадена социална група или 
образувание от ,,другите”, от ,,чуждите”. Културата на сигурността формира своите 
,,кодове”, които маркират ,,пространствата на сигурността”. Пространствата на си-
гурността се разглеждат чрез т. н. „културономичен подход“, основаващ се на разби-
рането за съществуването на астрономично, социално и  индивидуално пространства, 
които формират своето хомеостазисно състояние на базата на културономичното 
пространство. Тези ,,кодове” на сигурността ограничават или детерминират гра-
ниците на „пространствата на сигурността”. Така тези пространства се различават 
едно от друго; 

3. Граница на сигурността. Това е границата, която очертава различните 
пространства на сигурността, които зависят от динамично-променящите се предста-
ви, формиращи се в областта на публичните политики за сигурността. 

4. Режим на сигурността. Това е съвкупността от принципи, правила и норми, 
които задават или определят рамката на социалното поведение  на основата на култу-
рономичното поведение за актьорите или играчите в системата на сигурността и оси-
гуряващи взаимност, взаимообусловеност и позитивно взаимодействие помежду им. 

5. Управление на сигурността. Това е начинът, поредните стъпки на сътрудни-
чество и партньорство между актьорите или играчите в системата на сигурността в 
най-важните сфери, които определят жизнено-осигурителните интереси на хората. 

6. Организационен комплекс на сигурността. Това е т. н. транснационален 
регион на сигурността. Първоначално се говореше в Европейския съюз (ЕС) и се оп-
ределяше като водещ политически принцип на ЕС принципът на регионалната поли-
тика. Политическото пропагандиране в ЕС на сътрудничество на регионално равни-
ще се опираше на постановката за игнориране на държавата и на нацията. Търсеше се 
създаване на ЕС на федеративен или щатен принцип, т. е. създаване един вид на Ев-
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ропейски съединени щати по подобие на Съдинените американски щати. Разбира се, 
че това не можеше да стане и затова в последните години се говори вече за ,, Европа 
на нациите”. Въпреки това, политиката на Европейския съвет за сигурност не се про-
мени.  

За нас, българите, е важен Черноморският регион. Когато се говори за орга-
низационен комплекс на сигурността се разбира включването в него на страни, които 
се обединяват на базата на общи устойчиви представи за сигурността и на разбиране-
то за общностни отношения в областта на сигурността,  напр. географско положение – 
Балкански полуостров с общи културни, религиозни, езикови и др. характеристики, 
като Общността на славянските народи, Общността  християнските народи и т. н. 

7. Общност на сигурността. Това е ,,формата на организационния комплекс на 
сигурността”. Тя се формира на основата на съвместимост на ценности, регулиращи 
социалното или общественото поведение на базата на културономичната парадигма в 
сферата на сигурността – „споделена култура за споделена отговорност“. Често мо-
жем да срещнем становището, че ,,общност на сигурността” включва в себе си страни 
от Северна Америка и Западна Европа. Критерият е, че те са страни-членки на Север-
ноатлантическия блок, на НАТО. 

8. Геобезопасност на сигурността или геосигурност. Този мащабен концепт 
обединява в себе си съвкупността от ,,практики на сигурността” и от ,,идентичности 
на сигурността”, които формират и ,,пространствени образи на сигурността” на опре-
делени територии с очертани граници на сигурността.  

 

Сигурността трябва да се разглежда преди всичко като съчетаване на три 
явления: 

А/ Като отсъствие на заплахи и опасности; 
Б/ Като самодостатъчност на състоянието за устойчиво развитие на дадена 

система от евентуални заплахи и възникващи опасности. Тук влизат „организа-
ционен имунитет” и „запас от стабилност” на дадена система или на предишен друг 
обект; 

В/ Като готовност и способност да се защитават и да се отстраняват запла-
хи и опасности за дадена система или обект, като тя/той да самовъзстановява 
своя организационен статус при нанасяне на щети или вреди. 

Определение за сигурност. Сигурността може да се дефинира като състоя-
ние на самодостатъчност по отношение жизненоспособността на социума,  на не-
говите организационни структури и инструменти, на неговите способи и меха-
низми, гарантиращи качествената определеност на самия социум в неговите 
културономични параметри (хронотопи) за постигане на оптимална надеждност 
за независимото съществуване на социума и за неговото устойчиво развитие. 

Сигурността – това е самодостатъчното състояние на една самостоятелно 
организирана структура, при което на един какъвто и да е обект или на каквато 
и да е система не могат да въздействат факторите опасност или заплаха. 

Сигурността – това е самодостатъчното състояние на системата, осигурява-
ща устойчиво развитие на обществото, държавата и нацията. 

Безопасността може да се дефинира като главно свойство на системата на 
сигурността. Както, вече посочихме, сигурността се представя тояние на системата, 
осигуряваща устойчивото развитие на обществото, държавата и нацията. Състояние-
то на системата включва съвкупността от всички съществени свойства, които тя при-
тежава и които тя проявява във всеки конкретен момент от своето съществуване. Под 
свойство се разбира конкретна страна (атрибут) на обекта, обуславяща неговото от-
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личие (различие) от други подобни обекти или неговото сходство (близост) с тях. 
Това свойство на обекта се проявява при взаимодействието му с други обекти. В този 
смисъл под характеристика на даден обект на системата на сигурността може да се 
разбира специфичността на негово конкретно състояние, която отразява едно или 
друго негово свойство. Определяйки безопасността като главно свойство на система-
та на сигурността, е необходимо да се разкрие нейното съдържание. Безопасността, 
разглеждана като система, се състои от два основни компонента – цялостност и 
единност. Те се разкриват чрез прилагане на социокомуникативния подход. По този 
начин безопасността може да се представи като една открита, отворена социокомуни-
кативна система, която се самовъзпроизвежда, саморазвива, саморегулира и самоусъ-
вършенства посредством определени взаимовръзки и взаимодействия между компо-
нентите, които я съставляват. Тези социокомуникативни по своята същност проявле-
ния водят до възникването на нови свойства, които компонентите не само на систе-
мата на сигурността, но и  тези на безопасността не притежават. Тези нови свойства 
се наричат емерджентностни свойства. Названието „емерджентност“ произлиза от 
английската дума  „emerge“, което означава „да възникне“, „да се появи“. Емерд-
жентността може да се представи и като сумативно отражение на свойствени прояв-
ления на системата на сигурността, които обуславят появата на нови свойства и 
качества, неприсъщи на елементите, входящи в състава на системата. Емерджент-
ността може да се разглежда и като принцип, противоположен на редукционизма, 
който утвърждава, че цялото може да се изучава, да се декомпозира и в крайна смет-
ка да се разчленява на отделни части и от там, като се определят техните свойства, да 
се определят свойствата на цялото. Понятието „емерджентност“  е близко до поня-
тието „цялостност“, но тези две понятия не бива да се отъждествяват. 

Цялостност за една система означава наличие на единство на нейните компо-
ненти по отношение на тяхното системно взаимодействие, т. е., че всеки нейн компо-
нент има свой конкретен принос в реализацията на целевите функции на самата сис-
тема. В този смисъл цялостността и емерджентността могат да се схващат и като ин-
тегративни свойства на дадена система. Наличието на интегративни свойства на сис-
темата на сигурността се явява една от най-важните нейни характеристики. Цялост-
ността  като компонент на безопасността, разглеждана като главно свойство на систе-
мата на сигурността, се проявява в това, че системата притежава собствена законо-
мерност по отношение на своята функционалност, по отношение на своята собствена цел. 

Единност за една система означава наличие на организираност и на функцио-
налност. Между организираността и функционалността съществува взаимовръзка и 
взаимообусловеност, както при философските категории „съдържание“ и „форма“. 
Изменението на съдържанието (функцията) води до изменение на формата (структу-
рата). Възможни са и обратни процеси. Единността като компонент на безопасността 
отразява самодостатачността на всяка система за сигурност. В този смисъл единност-
та е индикатор за устойчиво развитие на самата система на сигурността. Недопусти-
мо е да се разглежда системата на сигурността извън нейното самодостатъчно разви-
тие, извън нейната социална предназначеност и социална натовареност. Ето защо 
първостепенно значение в осигуряване на устойчива безопасност имат ефективността 
и ефикасността на осъществяващите се превенция и профилактика.  

Устойчивото развитие на безопасността, разглеждана като главно свойство на 
системата на сигурността, се извършва закономерно. Това означава, че тези законо-
мерности по природа действат обективно, т. е. те не зависят от това дали ние желаем 
или не техните проявления. Незнанието на законите и на закономерностите за устой-
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чивото развитие на безопасността водят до дестабилизация и  в крайна сметка до 
структурно разрушаване на самата система на сигурността. 

Атрибути на безопасността могат да бъдат още надеждността, живучестта и 
адаптираемостта  на системата на сигурността.  

Надеждността се отнася до съхраняемостта на структурата на системата на си-
гурността, като се отчита отпадането на отделни нейни елементи с помощта на тях-
ната замяна или дублиране.  

Живучестта означава активно потискане на вредни проявления в системата на 
сигурността. Ето защо може да се определи, че надеждността се явява като по-голяма 
пасивна въздействаща форма, отколкото живучестта. 

Адаптираемостта – този атрибут на безопасността, се отнася до възможността 
системата на сигурността да променя своето целенасочено функциониране или пре-
структуриране с цел да се съхрани, подобри или придобие нови свойства и качества в 
зависимост от измененията на външната среда. Необходимо условие за адаптирае-
мост на системата на сигурността се явява наличието на обратна връзка. 

Всяка система на сигурността съществува в конкретна среда. Връзката на систе-
мата на сигурността с конкретната среда е толкова тясна, че в повечето случаи е мно-
го трудно да се определи конкретната граница между тях. Взаимодействието между 
системата на сигурността с дадена среда се изразява основно по два начина: 

 Обмен между системата на сигурността и средата, в която тя се намира; 
 Средата се явява понякога за източник на известна неопределяемост на  от-

делни атрибути на системата на сигурността. Въздействието на средата може да бъде 
пасивно или активно (антогонистично, целенасочено противодействащо на систе-
мата).  

Защитеност – това е главното качество на системата на сигурността. Това 
качество се отнася до нейната интегрална съдържателна характеристика, определяща 
равнището на социалната й ефективност и ефикасност, по отношение жизнеспособ-
ността на населението на дадена държава, общество и нация. Същевременно то е и 
определител за нейния хомеостазис (оптимално динамично равновесие на дадена сис-
тема). Защитеността пряко се отнася и до определянето степента на осигуреност на 
благополучието и на личната удовлетвореност на членовете на дадено общество, дър-
жава и нация. В този смисъл понятието „защитеност“ се схваща и като атрибут, като 
качествена характеристика на понятията „жизнен стандарт“ или „качество на живот“. 
Категорията „защитеност“, разглеждана като качество на системата на сигурността, е 
основен ресурс и гарант за устойчиво развитие на всяко общество, държава и нация. 
Тя стои в основата на стабилността на системата на безопасността. Защитеността е 
неотделима от човешката дейност, от средата на обитаване. Защитеността носи кон-
кретно исторически характер и се определя от конкретните способи за осигуряване 
системата на сигурността. Практически цялата характеристика на човешката дейност 
е взаимосвързана или взаимообусловена от преки и обратни връзки със системата на 
сигурността. Тяхната съвкупност, разглеждана също като социално организирана 
система, органично свързва защитеността с „жизнения стандарт“ или с „качеството 
на живот“. В резултат защитеността на системата на сигурността чрез сферата на 
нагласите, очакванията, предпочитанията, желанията, интересите и потребностите на 
членовете на дадено общество, държава и нация обуславя съдържателната основа на 
показателите на тяхното качество на живот или жизнен стандарт. Защитеността, 
разглеждана като качество на системата на сигурността, характеризира конкретна 
определеност на сигурността като субект на социалната жизнеспоспособност на хо-
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рата, на общественото производство и на обществените отношения, т. е. членовете на 
дадено общество, държава и нация да реагират адекватно на сложни природни, тех-
нически, икономически, военно-политически, социокултурни, демографски и други 
подобни условия, като ги приспособяват към своите интереси и потребности, предпо-
читания и желания, нагласи и очаквания. Усъвършенстването на качествените харак-
теристики на защитеността се измерват със състоянието на основните качествени по-
казатели за устойчиво развитие на съответното общество, държава и нация. Тези по-
казатели основно зависят от действителните способности на населението и от негови-
те потребности. Защитеността като главно качество на системата на сигурността обе-
динява ресурсите на тази система и силата на споделения социокултурен опит от ней-
ното историческо развитие, придобит чрез приемственост и усъвършенстване. Защи-
теността се изразява и в съвкупността от социокултурните, от социоикономическите 
и от социодемографските показатели на населението, но не се свежда до тях. 
Защитеността като качество на системата на сигурността определя оценката на 
избрания набор от условия и характеристики на осигурената сигурност на всеки 
отделен човек. Тази оценка обикновено се основава на неговата собствена степен на 
разбиране за защитеност при определени условия и характеристики на съответното 
общество, държава и нация. Защитеността се явява по-широко понятие, отколкото 
материалната осигуреност (равнище на живот) и включва също така обективни и 
субективни фактори, като състояние на социална защитеност (здравна, образовател-
на, научна, културна, медийна и спортна осигуреност), условия и характеристики на 
околната среда (екологична осигуреност), състояние на системата за защита на орга-
ните на общинската, федералната и държавната власт (държавна осигуреност), усло-
вия и характеристики на информационно-комуникационната осигуреност, състояние 
на военно-отбранителната система на сигурността и т. н. 

Преходът от индустриално към информационно общество е съпроводен с пови-
шено внимание към нематериалните аспекти към качеството на системата на сигур-
ността. В същото време, много от тях по различни причини не могат да се конкури-
рат с отделни страни на съответното равнище, което води до отклонения в развитието 
на съответните общества, държави и нации. От там се получава дисбаланс в системи-
те на сигурността и се стига до различни форми на агресия, до радикалистични от-
клонения, терористични актове и въоръжени конфликти. Защитеността е пряко свър-
зана с благосъстоянието на хората. Постигането на по-високо благосъстояние за все-
ки член на дадено общество, държава и нация е крайната цел на всяка стратегия, дъл-
госрочен план или програма за сигурност. Едностранно икономически детерминира-
ната система на управление на социалните процеси в нашата страна доведе до разрив 
в сложните икономически, политически, социокултурни и духовно-нравствени отно-
шения. Във връзка с това възниква необходимостта от преразглеждане и преосмисля-
не на практиките за социално регулиране на системата на сигурността на цялостната, 
макар и вътрешно противоречива, картина, произхождаща в днешно време от проце-
сите на трансформация в структурите на обществото, държавата и нацията. Транс-
формационните процеси измениха преди всичко социално-класовата структура на 
българското общество. Измениха се количественото съотношение и ролята на работ-
ниците, служащите, интелегеницията, заетите в сферата на селското стопанство. По-
ложението на представителите на бившите висши слоеве (политически и икономи-
чески елити) се установи различно: някои съхраниха своите позиции, използвайки 
имащото преимущество и социални ресурси, други ги загубиха. Сериозни изменения 
станаха и в средите на представителите на средните предишни слоеве: професиона-
листите с висше образование, ръководителите от средните звена, служащите, високо-
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квалифицираните работници. Голяма част от тях се маргинизираха и само незначи-
телно число достигнаха върха на социалната пирамида. Особено внимание заслужа-
ват тенденциите, свързани с низшите страти на обществото. Днес към тях се отнасят 
не само традиционно малкообезспечени категории население (пенсионери, членове 
на многодетни семейства, инвалиди), но и много безработни. Милиони, предимно 
млади хора, напуснаха страната. Демографската криза трудно се овладява. Неграмот-
ността на населението придоби невиждани досега размери. Упадъчни процеси се кон-
статират в културата, здравоопазването, образованието. Тези проблеми на социална 
диференциация и на социална поляризация снижават равнището на качеството на жи-
вота и пряко рушат благосъстоянието на населението. Един от основните фактори за 
ефективното и ефикасно социално регулиране на диференциацията на обществото, за 
повишаване равнището на държавността и за осигуряване на противодействие срещу 
разрушителните процеси в българската нация се явява системата на сигурността. 
Социалната справедливост, социалните гаранции и социалната закрила при съвре-
менните условия изискват и създаването на нови подходи във формирането на на-
учно-теоретичния модел на сигурността. Ключов момент в модернизацията на систе-
мата на сигурността се явява внедряването на нови стандарти. Те ще определят нови-
те изисквания, както към съдържанието и условията, така и към резултатите от 
реализацията на дейността в системата на сигурността. В този смисъл се налага раз-
работването и на съвременна единна понятийно-категориална система в сферата на 
сигурността. 
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Анотация: От края на XX век лингвистиката развива направление, в което езикът 
се разглежда като културен код на нацията (не просто като средство за комуника-
ция и познание). Това направление, получило наименованието Лингвокултурология, 
изследва реверсивната взаимовръзка между езика и културата. На всеки отделен 
език е необходим метаезик, специфичен културен код, осигуряващ дешифрирането 
на информацията, залегнала в дълбинните структури на културата и съзнанието. 
Културните кодове оказват своето влияние в осъзнаването на явленията и процеси-
те в науката за сигурност на организацията; това от своя страна разкрива необхо-
димостта от нейното изследване от лингвокултурологична гледна точка – създа-
ване на научно знание за Лингвокултурологичен аспект на сигурността. 
 

Ключови думи: лингвокултурология, метаезик, културен код, дешифриране на 
лингвокултурологична информация, сигурност 
 
Abstract: Since the end of 20th century linguistics has developed a branch in which 
language is seen as a cultural code of nation (not just as a means of communication and 
knowledge). This branch is recently known as Linguoculturology and explores the reverse 
correlation between language and culture. Each language needs a meta-language, a 
specific cultural code which provides decoding the information embedded in the deep 
structures of culture and consciousness. Cultural codes play an important role in 
understanding the phenomena and processes in the science of Organizational Security; 
this, in turn, reveals the need for its study of linguocultural perspective -  the creation of 
scientific knowledge for Linguocultural Aspect of Security. 
 

Key words: linguoculturology, meta-language, cultural code, decoding of the 
linguocultural information, security 
 
 

От 90-те години на XX век лингвистиката активно разработва направление, в 
което езикът се разглежда като културен код на нацията, а не просто като средство за 
комуникация и познание. Това направление, получило наименованието Лингвокулту-
рология, изследва реверсивната взаимовръзка между езика и културата. Тази млада 
наука възниква на границата на редица науки: езикознание, културология, лингво-
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странознание, социолингвистика, етнолингвистика, етнопсихолингвистика, лингво-
фолклористика и др. Интердисциплинният й характер изразява общата тенденция на 
съвременната наука за интегриране на процесите, взаимовлиянието и взаимопроник-
ването на различни области на знанието при изучаване на общ обект на изследване. 
Логиката на научните изследвания води до синтез на редица науки и формирането на 
комплекс от научни представи за културата като цялостна, многообразна, саморазви-
ваща се сложна система. 

Ако според съвременните специалисти по наукология (наука за науката) терми-
нът култура за хуманитарните науки е такова фундаментално понятие, както напри-
мер гравитация във физиката или еволюция в биологията, то според нас взаимовръз-
ката между лингвокултурология и сигурност трябва да се разглежда като фундамен-
тална взаимообусловеност. Ако на пръв поглед такава симбиоза изглежда като пара-
докс, следващите редове са доказателство за хипотезата, че тази взаимозависимост е 
обективна. Това дава основание да се изследва лингвокултурен аспект на сигурност-
та на социалната организация1. 

Без да се впускаме в пространни разяснения на понятието сигурност, трябва да 
отбележим, че обхващайки спецификата на термина според научната и наивна 
езикова картина на света, неговата дефиницията има определено научно обосновано 
съдържание (Манев 2016). Настоящият доклад предлага разглеждане на имплицит-
ната реверсивнa връзка между лингвокултурология и сигурност. 

Като когнитивен мост в този смисъл са думите на американския министър на 
отбраната по време на Карибската криза и Виетнамската война Робърт Макнамара: 
„Сигурността е развитие и без сигурност няма развитие” (McNamara 1968). Този афо-
ризъм, съдържащ много истина в стегната и лаконична форма, ни подсказва, че си-
гурността на една социална група, организация, етнос или нация не се изчерпа един-
ствено със съществуващите мерки по осигуряването на международна, регионална, 
национална сигурност (както и нейните аспекти – външна, вътрешна, военна, иконо-
мическа, политическа, информационна, екологична, духовна и др.). Нужно е развитие 
на установените стереотипи в това отношение. Стъпка напред в тази посока особено 
в настоящия етап на регионална и международна, дори и на междуличностна агресия, 
на интензивни миграционни потоци, смяна не само на територии, но и на смешение 
на големи групи хора с различни религиозни, расови, етнически, възрастови и джен-
дърни особености, е познаването на своеобразието на тяхната национална и духовна 
култура, т.е. на културния код2 на тези общности и съобразяването с него. Заради не 
познаване на културните кодове все по-чести са случаите, когато независимо от ос-
новните причини за определени действия, не на място казани думи или не съобразено 
действие стават повод за сериозни конфликти. 

В такива случаи съществен принос (като боец на тихия фронт) за превенцията 
или за спокойното, далновидно и мирно разрешаване на конфликтите има правилно-
то разбиране на взаимната връзка между лингвокултурология и сигурност. Главната 
задача на лингвокултурологията, посочена от френския лингвист Емил Бенвенист се 
основава на „триадата“ език, култура, личност и се свързва с изучаването и 
описването на взаимоотношенията на езика и културата, езика и етноса, езика и 

                                                 
1 За краткост в изложението по-нататък вместо понятието сигурност на социалната организа-
ция ще използваме понятието сигурност. В настоящото изложение под сигурност ще разбира-
ме определението изведено за същата от организационнокултурен и системен аспект. Вж. Манев 
2012, Манев 2016. 
2 Терминът културен код е изяснен подробно по-нататък в статията. 
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народния манталитет, а научния ѐ апарат представя образно като увеличително 
стъкло, през което може да се наблюдава материалната и ментална етнична самобит-
ност (Бенвенист 1974: 45). За идентичността на двата елемента от тази триада – 
култура и личност – е нужна сигурност (разглеждана в различни аспекти) за опазване 
на автономията на двата феномена – поотделно и съвместно. Ние разглеждаме третия 
елемент от триадата – езика – като неотменна спойка между първите два елемента и 
сигурността: заради или благодарение на (не)правилно използвани езикови фрази или 
изрази, (не)съобразени с национален манталитет, етносни или религиозни различия, 
специфични културни традиции се нарушава устойчивостта на сигурността на 
социалната организация или дори националната сигурност; респективно съобразява-
нето на споменатите фактори с лингвистичната специфика може да допринесе за по-
добряване баланса на елементите, поддържащи сигурността – национална или на ор-
ганизацията/групата.  

За доказване на работната хипотеза ще разгледаме основните и най-необходими 
теоретични положения от организационната култура, лингвокултурологията и сигур-
ността (вж. Манев 2016) и накрая ще покажем взаимната им връзка. Това ще стане 
принципно, с цел представяне на подхода за изследване на взаимовръзката поради ог-
раничения в обема на изложението. 

Актуалността на знанията за организационната култура и нейното управление в 
интерес на стратегическото ръководство за повишаване ефективността на организа-
цията се обуславя от настъпилите в края на XX век глобални промени, които породи-
ха множество динамични противоречия и създадоха изключително сложна, турбу-
лентна глобална среда. Тяхната значимост се определя от неустойчивото развитие на 
човешката цивилизация, динамичната смяна на ценностните системи, нарастването 
на заплахите за мира и стабилността в света. Бурното развитие на информационното 
общество създаде динамични условия и нова благоприятна среда за високата инфор-
мираност на гражданите на развитите общества и индустрията и тласна напред кон-
куренцията между производителите и борбата за ресурси.  Това налага стратегичес-
ките ръководители да управляват културата на своите организации за повишаване на 
ефективността им в интерес на тяхното оцеляване и просперитет. Така познаването и 
управлението на организационната култура се превръщат в стратегически инстру-
мент за съвременния мениджмънт (Манев 2007: 5). 

В теоретичен план организационната култура произлиза от антропологическите 
и социологическите науки, а в емпиричен план – от мениджмънта, което дава въз-
можност организационната култура да бъде управлявана.  

При развитието на изследванията на организационната култура през годините се 
създават модели за нейното проучване. В книгата си „Организационна култура и ли-
дерство” Едгар Шейн (Schein 1985) определя базов модел, който помага за по-пълно 
разкриване съдържанието на организационна култура. 

Най-видимото ниво на културата (най-горното) включва организационното по-
ведение и артефактите. Моделите за поведение и външното проявление на културата, 
допълнителните доходи, осигурени на ръководителите, правилата за обличане, рав-
нището на използвана технология (къде се използва) и оформлението на работното 
пространство са нейните видими индикатори, но те са трудни за тълкуване. Предме-
тите на труда и поведението също могат да ни кажат какво прави групата, но не и 
защо го прави. Това са видимите елементи на организационната структура на групата 
(организацията), които се откриват от пръв поглед и по които тя се отличава от друга 
група (организация). Трудността е в дешифрирането на значението на тези видими 
артефакти  на групата и защо точно те са характерни за нея, коя е дълбоката 
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философска, морална и етична основа за произхода им. Тези модели на поведение и 
артефакти са външна манифестация на културата, която е характерна за групата 
(организацията) и я отличава от другите. 

На следващо равнище са нормите и правилата на поведение, дефинирани на 
базата на организационната етика, която се определя от второто ниво – равнището на 
възприетите в организацията ценности. Тези неформални норми и правила за поведе-
ние са съвкупност от морални принципи, върху които се градят стандартите за пра-
вилно и неправилно поведение. Стандартите отразяват неформално споделените цен-
ности, залегнали в етичния кодекс на групата, възприети от членовете на организа-
цията или на професионалната общност като правилни. Етичният кодекс има голямо 
значение за организацията, защото неетичното поведение е със значими последици за 
нейната ефективност. Ценностите подчертават и до голяма степен определят поведе-
нието, но не пряко. 

За да се разбере наистина културата, трябва да се стигне до третото, най-дълбо-
кото равнище на основните подразбиращи се предположения – подсъзнателно въз-
приетите за дадени в организацията – идеи, убеждения, мисли и чувства. Именно те 
са сърцевината, ядрото на организационната култура, скрити от горните два слоя, 
най-трудни са за разкриване, дешифриране и изследване. Тези подразбиращи се 
предположения са в основата и определят възприетите ценности и опосредствано 
чрез тях артефактите, видимата част на процесите и структурата на социалната 
система. 

От научнотеоретичен аспект организационната култура отразява и съдържа не 
само сегашното състояние и същност на дадена организация, но и новите елементи, 
които се зараждат и се проявяват като индикатори и градивни елементи на бъдещо 
състояние на организацията. Поради това теорията и технологията за диагностицира-
не и измерване на организационната култура имат методологично значение за раз-
криване на сегашното и особено на бъдещото състояние и съществуване на всяка ор-
ганизационна система. Следователно изследващият и анализиращият конкретното 
състояние на организационната култура и нейните промени, в съответствие с новите 
социални, професионални и научнотехнологични реалности, ще има огромно пре-
димство пред другите и неговата организация системно и динамично ще се развива 
успешно. В това са смисълът и целта на успешния мениджмънт на организацията за 
поддържане на необходимата сигурност и нейното управление. 

Така разкритото съдържание на организационната култура дава възможност да 
се обособят поне три важни свързани компонента: ценностен, нормативен и симво-
лен. Ценностният компонент е в центъра на ядрото от доминиращите ценности в ор-
ганизацията. Той формира и определя същността и съдържанието на организационна-
та култура и има детерминираща функция спрямо останалите два компонента. Цен-
ностите притежават определени характеристики, по-важните от които са съдържание 
и интензивност, йерархия и структура, централност и социална желаност, стабилност 
и гъвкавост, универсалност и специфичност. Те са приложими и на трите нива на 
анализ: индивидуално, организационно и национално. Съпоставянето на ценностите 
на различните нива дава възможност да се направи анализ на тяхната съвместимост 
или разминаване и да се оцени каква е взаимовръзката между ценностната система на 
индивида, организацията и нацията. 

Ценностите определят нормите в организацията, а нормите предписват и 
санкционират организационното поведение. Споделените ценности са основа за съз-
даване и развиване на нормите, които отразяват очакваното поведение или изпълне-
ние на задължения. 
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Като нематериален актив на организацията организационната култура може да 
се дефинирана като ресурс от традиции, знания и авангарден опит, включващ базови 
ценности, норми и практики, проявяващи се в организационното поведение чрез сим-
воли, език, идеологии, митове и ритуали в рамките на споделен контекст (Манев 
2007: 40-62). 

Комуникациите осигуряват информация за културата, структурата на информа-
ционните потоци, измененията на организационните ценности и техния характер. 
Процесът на вземане на решение в организацията отразява правомощията на ръково-
дителя и неговото отношение към кадрите. Основните предположения за развитието, 
очакванията на служителите, критериите и методите за оценяване са факторите, 
които влияят върху нормите и правилата за работа и спомагат за нейното подобрява-
не. Оценката на устойчивостта на организацията, ключовите фактори за нейната 
ефективност, на техния приоритет, критичните ресурси и ограниченията формират 
основата за организиране на контрола, определяне правата, отговорностите и право-
мощията на лидера, мероприятията за мотивацията на ресурсодателя. На тази основа 
следва да се синтезира стратегия за промяната, да се определят нейният обхват, дъл-
готрайност, резервните източници на ресурси, надеждността, ползата от стратегичес-
ки съюзи и перспективата за тяхното разширяване. Същността и съдържанието на 
промяната се определят от реалната оценка на организационната култура. 

Водеща теоретична идея в управленските науки е, че основна отговорност на 
всички ръководители е да дефинират, формират и поддържат отличителните черти на 
организациите, с които повишават ефективността на работата си и се отличават в 
обществото. Най-фундаменталната отличителна черта е организационната култура. 
Тя дава целева смисленост на поведението, единство и интегрираност в мисли, 
чувства, поведение на членовете на организацията, осигурява хармонизация със сре-
дата и формира интуитивната ба-за за равновесие, за промяна и развитие, т.е. осигу-
рява нагласа за стратегически действия. 

С тези си основни характеристики, съвсем набързо очертани, организационната 
култура може да бъде използвана като стратегически инструмент за управление на 
стабилността, т. е. на сигурността на организацията. В настоящата тема се посочва 
принципният подход за изучаване на връзката на сигурността чрез методологията на 
лингвокултурологията през медиаторството на организационната култура. В тази 
връзка се разглеждат някои основни положения от лингвокултурологията. Пред нея 
като самостоятелен клон на знанието стоят ред специфични задачи, които са описани 
изчерпателно от изтъкнатия руски лингвокултуролог В. А. Маслова и са свързани с 
необходимостта да се намери правилен отговор на въпросите: 

♦ как културата участва в образуването на езиковите концепти; 
♦ към коя част от значението на езиковия знак се закрепят „културните 
смисли“; 

♦ осъзнават ли се тези смисли от говорещия и слушащия и по какъв начин 
те влияят на езиковите стратегии; 

♦ съществува ли реално културно-езикова компетентност3 на носителя на 
езика въз основа на която той въплъщава и разпознава в текста културните 
смисли; 

                                                 
3 Работно определение на културно-езикова компетентност според Маслова: „естествено вла-
деене от езиковата личност на процесите на пораждане и възприемане на речта и което е по-
важно – познаване на насочеността на културата; за доказване на това са нужни нови техноло-
гии на лингвокултурологичния анализ на езиковите единици.“ 
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♦ какви са концептосферата (съвкупността на основните концепти на дадена 
култура) и дискурсите на културата, репрезентирани от носителите на една 
култура или множество култури (универсалии);  

♦ каква е културната семантика на дадените езикови знаци, която се формира на 
основата на взаимодействието на две различни предметни области – език и 
култура;  

♦ как да се систематизират основните понятия на дадените науки, т. е. да се съз-
даде понятиен апарат, който би позволил не само да се анализира проблема 
за взаимодействието на езика и културата в динамика, но и би обезпечил 
взаиморазбирането в рамките на дадената научна парадигма – антропо-
логична или антропоцентрична (Маслова 2001:29). 

При решаването на посочените задачи е нужно да се има предвид и една изклю-
чително важна особеност, създаваща допълнителни затруднения: културната ин-
формация на езиковите знаци по принцип има имплицитен характер, тя е скрита 
зад езиковите значения. Например руският фразеологизъм намылить шею (букв. 
„сапунисвам някому шията”) има речниково значение „силно нахоквам, наругавам 
някого” (Дубровин, Влахов 1979: 163), а културната информация, свързана с него, 
може да е прозрачна само за носителите на езика, на които са известни историческите 
корени на този идиом: в Русия във времената, когато се е прилагало смъртно наказа-
ние, на осъдения на смърт чрез обесване са сапунисвали шията, за да може въжето да 
се плъзга по-добре и примката да се затегне. Тази културна информация (да понесеш 
голямо наказание под благовидния предлог на нещо добро – да ти намажат шията със 
сапун, за да не се претърка от въжето…докато те бесят) се губи при българското 
идиоматично съответствие „тегля някому един калай” и при буквалния превод, както 
и при английското съответствие и буквалния превод „give sb. <a lick with> the rough 
side of one’s tongue“ (букв. „да лизна някого с грубата страна на езика“) и може да 
бъде адекватно възприета от чужденците само при перфектно познаване на изходния 
език (руски в случая) или на определени лингвокултурологични факти за даден 
етнос. 

Ето защо изучаването на културно детерминираната семантика на езиковите 
знаци, формираща се при взаимодействието на два различни кода – езиковия и кул-
турния, са от съществено значение при целеполагането на лингвокултурологичните 
изследвания. Това е приложимо, т. к. езиковите знаци изпълняват функция на „език 
на културата“, което се материализира чрез заложената в езика способност да отразя-
ва национално-културната менталност на съответните езикови личности. Накратко 
това може да се обясни по следния начин: езиковите знаци получават семантичното 
си значение, което е определено от дадения организационнокултурен модел на на-
цията (етносоциалната група) чрез най-дълбокото равнище на основните подразбира-
щи се предположения – подсъзнателно възприетите за дадени в организацията идеи, 
убеждения, мисли и чувства и междинното ниво – възприетите и споделени ценности 
в същата социална организация. Тъй като тези две нива на организационната култура 
определят от една страна организационното поведение и в същото време самите те са 
отразени и в езиковите знаци, като ги определят по форма и семантично съдържание, 
то е възможно чрез лингвокултурологичните методи да се изследват същите тези две 
вътрешни и скрити нива на организационната култура на дадена етносоциална група. 
По този начин чрез методите на общото учение за сигурността (Манев 2012), която 
използва организационнокултурния подход за нейното изучаване, е удачно да се из- 
следва лингвокултурологичния аспект на сигурността. 
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За изясняване на този въпрос ще приложим някои наблюдения от практиката и 
емпиричен материал от лингвокултурологично естество. Както вече споменахме, ези-
ковите знаци изпълняват функция на „език на културата“, което се материализира 
чрез заложената в езика способност да отразява национално-културната менталност 
на съответните езикови личности. 

В тази връзка дори при спазване на всички езикови норми може да възникне 
„културна бариера“. Много подходяща илюстрация в това отношение е ситуацията, 
описана от Анна Вежбицка, при която английски диригент, поканен да ръководи 
немски оркестър, попада пред такава „културна бариера“. Работата не потръгнала от 
самото начало; диригентът мислел, че причината е в него, т. к. той не говори немски 
и музикантите не го възприемат като „свой“. Ето защо той започнал да изучава нем-
ски език и едно от първите неща, за които помолил учителя си, било да го научи как 
да каже на немски фраза като „Послушайте, струва ми се, че би било по-добре, ако се 
опитаме да го изсвирим по следния начин“. Учителят се замислил и после му казал 
„Разбира се, можем да построим фразата и по този начин, но на немски е по-добре да 
се каже: „Трябва да се свири така“. Културният подтекст, намиращ се в същината на 
тази културна бариера, в случая е свързан с различията в нормите за речево поведе-
ние на двата етноса, които произтичат от различната им менталност. В такива случаи 
трябва „да се чете между редовете“, т.е. да се познава семантичната символна натова-
реност (значение) на речевите физически носители, детерминирани от съответната 
култура. Такава културна бариера е възможна поради факта, че участниците в общу-
ването влагат различни смисли на пръв поглед в едни и същи думи. Причината е една: 
нееднакви фонови знания за културата – навиците, обичаите, стереотипа на поведе-
ние и свързаните с него езикови средства за различните нации.  

Чрез ценностната система на нацията оценъчните (аксиологичните) смисли са 
„кодирани“ в системата на националния език благодарение на съществуващите във 
всеки социум критерии за оценка, базирани на неговия специфичен културен модел. 
Етнолози, психолози и етнопсихолози изтъкват наличие на устойчиви особености в 
моделите на национално поведение и неизменчивостта на определящите духовния 
живот на нацията архетипове – начините за свързване на образите, намиращи се в ос-
новата на творческото интерпретиране на света и предаващи се от поколение на по-
коление. Ценността е понятие, използвано в хуманитарните науки за обозначаване на 
явления, предмети и техните свойства, на абстрактни идеи, въплъщаващи в себе си 
обществени идеали и представляващи еталон за подражание.  

Считаме, че значимостта на ценностните ориентации за един или друг етнос е 
обусловила „кодирането“ им в системата на всеки национален език – предимно в 
лексиката, особено във фразеологичния и паремиологичен фонд. Такова „кодиране“ 
се извършва преди всичко чрез включване на оценъчния компонент в денотативното 
или конотативно значение на думата и стилистичните и метафорични средства на 
фразеологизмите и паремиите. 

Индикативно по отношение на културните смисли е виждането на руския 
езиковед, философ и културолог П. С. Гуревич: „не всяка дейност поражда култура-
та, а само онази нейна част, която има сакрален характер и е свързана с търсене на 
смислите, съществуващи в битието. Предметът или постъпката се превръщат в 
културен феномен, ако те придобиват смисъл; производството на смисли твори 
култура4“ (Гуревич 1994: 34-35).  

                                                 
4 Открояването с bold  и italic в текста е наше. 
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Дали например слънцето е културен феномен? Първото нещо, което е важно да 
имаме предвид, е че то е жизненоважен феномен – без него растенията не могат да 
фотосинтезират – това значи, че тревоядните и всички други живи същества по хра-
нителната верига са обречени на гибел без него. Но това е природна даденост, което 
би значило, че слънцето не би трябвало да се причислява към културните феномени. 
От друга страна се знае, че всички съществуващи култури обхващат това понятие, но 
по различен начин открояват неговата важност. Така например за славянските и скан-
динавските народи, за германците, унгарците, румънците, въобще за народите, жи-
веещи в умерените широчини, слънцето е символ на доброто, топлинката, нежността, 
ласката. Ние се обръщаме с думите „Слънчо“, „Слънчице“ към децата и най-
любимите си хора; рефрен от песента на българската изпълнителка Емилия е „Ти си, 
сине, ясно слънчице да стопляш, сине, майчино сърце“. В културата на руския етнос 
обръщението към любимия също се свързва със слънцето: „ты, мое солнышко“. 
Соларните знаци – знаците на слънцето – присъстват в славянската култура в шеви-
ците, дърворезбата, грънчарството, обредните хлябове, изпълнявайки ролята на 
защита от лошото. В културата на арабските страни и в Средна Азия обаче, където 
народите са измъчвани от палещите слънчеви лъчи и нетърпимата жега и суша, слън-
цето се възприема като зло. Казват, че арабите не разбират онези шекспирови сонети, 
в които любимата се сравнява със слънцето (превод Валери Петров, 1999: сонети 21, 
24, 28). „Слънцето в нашия свят е не само природно явление, но и продукт на култу-
рата, факт от човешката история, осигуряваща непрестанно обогатяване и натрупване 
на смисъла, който се изработва чрез дейността в хода на практическото и духовно 
усвояване на природата (Василев 1988: 83). 

 Еднакви натурфакти (неща, създадени от природата) се оценяват в различните 
култури по различен начин. В българския и руски език думата крава метафорично 
може да се използва за дебела, тромава, мудна жена; в английския език такава 
персонификация също има обиден смисъл, но се използва не за характеризиране на 
външния вид, а за описание на характера на жена – неучтива и неприятна. В индий-
ската и непалска култура това пренасяне на негативни качества от животното към чо-
век е невъзможно, тъй като в индуизма кравата се смята за свещено животно. Тя оли-
цетворява изобилие, чистота и святост; символ е на безкористната жертва. Тъй като 
тя дава мляко, индусите и жителите на Непал я почитат като символ на майчинст-
вото. Убийството на крава в Индия е било смятано за еквивалент на убийството на 
свещеник. То се наказвало със смърт. Днес в Индия и Непал, където голяма част от 
населението изповядва индуизъм, кравата се намира под защита на държавата и се 
ползва с огромно уважение. Отказът от консумацията на говеждо месо е част от ин-
дуизма. От индийската митология е известно, че бог Кришна изкарал детството си 
като пастирче на крави и телета. От преклонението пред кравата произлиза и фразео-
логизмът свещена крава (видимо пренесен чрез междукултурни връзки) – човек, 
който не трябва да се закача. 

В друго наше изследване сме разгледали някои аксиологични характеристики 
на лексемата свиня, която е нагледен показател за големи културни различия – в 
българския, руски и английски език тя съдържа негативна оценка, отразена в лексе-
мите, фразеологизмите и паремиите в трите езика. Широко известно е и нетърпимото 
отношение към това животно в еврейската култура и в културата на народите, изпо-
вядващи исляма. Противоположно на това отношение, в китайската и египетска кул-
тура свинята е носител на положителен аксиологичен знак като символ в Китай на 
щастието и плодородието, символ на мъжката сила, сексуалност и изобилие; в Египет 
е свързвана с Богинята Нут и Изида, в Месопотамия и Скандинавия с богинята на 
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майчинството. Келтският фолклор също изобразява свинята с положителен аксиоло-
гичен знак. Диаметрално противоположните в някои езици и култури аксиологични 
характеристики на лексемата свиня са добро основание за по-сериозно вникване в 
лингвистичните и културологични прояви на ценностните аспекти, които тя носи. 
Емблематично е посланието на иначе техническия термин „свинска опашка“, станало 
особено актуално във връзка със залавянето и обездвижването на нелегални емигран-
ти от български доброволни отряди и възникналото напрежение на верска основа 
(Илиева 2016б). 

Изучаването на това диаметрално различно отношение към същностите и явле-
нията от заобикалящия ни свят има съществено значение в лингвокултурологията и 
помага за преодоляване на различията и културния шок, попадайки сред чужда 
култура, както и за изграждането на отношения на взаиморазбиране и толерантност 
между различните етноси, религии и социални групи. Те трябва да се имат предвид 
като думи-табу или изрази-табу сред членовете на една организация, за да се запази 
стабилността и сигурността ѐ. 

Всички тези културни смисли5, проявяващи се в културните различия, са образ-
но казано „безплътни“. За да се проявят като явление на културата, те трябва да се 
обективират. Това се случва, когато смислите се проявяват в културните кодове – 
чрез думи, символи, паремии, митологеми, ритуали и др. Благодарение на тях „това 
дълбочинно ниво на културата, където осъзнатото се съединява с безсъзнателното и  
което служи за основа на устойчивата система на смислите и представите, вкоренени 
в съзнанието и поведението на много поколения, се възприема като манталитет“ 
(Ерасов 1996: 20, цит. по Хроленко 2006: 42). 

При лингвокултурологичния анализ културата започва да се интерпретира като 
определена структура, като определено единство от особени признаци – кодове. 
Понятието код за първи път се използва в свързочната техника (Морзовата азбука, 
която се е наричала „код на Морз“, телеграфен код и т.н.), впоследствие започва да се 
използва в изчислителната техника, математиката (бинарния код на Джордж Бул 
напр., наречен Булева алгебра), кибернетиката и генетиката (генетичен код). В тези 
случаи под код се разбира съвкупност от знаци и система от определени правила, с 
чиято помощ информацията може да бъде представена като сбор от тези знаци за 
предаване, обработка и съхранение. По този начин се решават проблемите не за раз-
бирането, а за оптимизирането на кодовете 

В културологията и лингвокултурологията обаче най-много се цени именно съ-
държанието и тълкуването/разбирането на културните текстове. Тук трябва да се от-
бележи, че според съвременната европейска традиция е прието терминът текст да се 
разбира като широко понятие – всичко, което е създадено изкуствено: не само книги 
и ръкописи, но и картини, здания, нотопис, интериор, екстериор, облекло и др. Ето 
защо понятието културен код е с голяма значимост. Необходимостта от културния 
код възниква единствено тогава, когато се осъществява преход от света на сигналите 
към света на смисъла. Оттук следва изводът, че културният код е „съвкупност от 
знаци (символи) и смисли (и техните комбинации), имплицитно и експлицитно 
намиращи се във всеки един предмет от материалната и духовна дейност на 
човека“ (ГТРК 2003).  

 

 

                                                 
5 Макар че в българския език думата от м. р. „смисъл“ няма мн. ч., тук я използваме като 
„смисли“, имайки предвид семантични различия и конотации. 
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Културният код изпълнява няколко важни функции: 
 

♦ Той помага да се „дешифрира“ дълбочинния смисъл на културните явления 
(знаци, символи, смисли, ритуали, норми, текстове и т.н.);  

♦ Кодът осигурява връзката между знака значението, помага за преминаването 
от света на номинациите (обозначенията) в света на символите – с други 
думи, помага да се разбере смисъла на едни или други културни феномени; 

♦ Без кода културният текст е неразбираем, неговото значение и смисъл не се 
поддават на „дешифриране“. Когато е наличен такъв код, то текстът става 
„прозрачен“, четим, разбираем. Всеки културен текст може да има различен 
прочит в зависимост от използвания код. 

 

В процеса на развитие самият код може да се трансформира (да се усложнява 
или опростява, да сменя знаковата система и т.н.). 

Културните кодове са присъщи на всички езици на културата. Трудно е да бъдат 
открити, но веднъж създадени, културните кодове помагат да се преведат дълбинните 
смисли на културата на ниво израз. Понятието код, наред със знака и символа, е една 
от основните понятийни и терминологични „единици“ на семиотиката, която служи 
за разкриване на механизма на пораждането на смисъла на всяко съобщение. Теория-
та на информацията приема кода като съвкупност от сигнали. Философията е 
склонна да вижда в кода няколко определения: 

Различните тълкувания на културния код ни дават основание да обобщим не-
говите същностни характеристики в дефиниция: универсална и податлива на мотиви-
рани промени съвкупност от знаци и смисли, експлицитно и имплицитно изразени в 
различните артефакти на материалната и духовна дейност на човека и притежаващи 
самодостатъчно свойство да бъдат създавани, транслирани и съхранявани чрез тях. 
Като всеки код културният код трябва да е средство за дешифриране – в случая на 
скритите и явни смисли (заедно или поотделно) на културните явления, изразени чрез 
ритуали, знаци, символи, жестове, комуникативни стереотипи, текстове и пр.6 

Разбирането на езика на културата и овладяването му дава на човека възмож-
ност за комуникация, за запазване и транслация на културата, дава му „зелена светли-
на“ към културното пространство. Ето защо езикът може да се определи като ядро на 
системата на културата, неин главен структурен елемент. Езикът на културата е опре-
делена универсална форма за осмисляне на реалността, способстваща организацията 
на нови и вече съществуващи понятия, образи и представи. Културата представлява 
знакова система от символи, с помощта на които хората си общуват; взаимното раз-
биране на думи, жестове и други символи облекчава предаването на културната ин-
формация.  

Връзката на знаковите системи с отразяваната реалност не е непосредствена. 
Поради тази причина ние считаме, че знаковите системи могат да бъдат разбрани 
единствено благодарение на културния код, представляващ система от смислоразли-
чителни признаци. 

Културата е колективна памет. Както вече посочихме, за да се превърне едно 
събитие в явление на културата, то трябва да се превърне в текст (в широкия смисъл 
на термина). Едва тогава културата може да изпълнява функции на съхраняване и 
предаване  на  информация.  По културния  канал  информацията  се  предава  от едно 

 
 

                                                 
6 Повече за код на културата/ културен код в: Илиева 2016а. 
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поколение на друго посредством различни знакови системи, единиците за информа-
ция, чрез мемофонда7, отразен в текстовете. 

Интересно е да се спомене теоремата на Курт Гьодел за „непълнотата“. Според 
нея във всеки език, разглеждан изолирано, във всяка знакова система са заложени 
противоречиви основания, не позволяващи адекватно и изчерпателно да се опише 
реалността. Затова е нужен метаезик8, допълващ тази непълнота. Именно в семантич-
ното поле на езика на културата се осъществява натрупването, оформянето във вид 
на текст, а впоследствие с помощта на методите на различни науки – дешифрирането 
или разкодирането на информацията, залегнала в дълбинните структури на културата 
и съзнанието.9 

Обобщавайки представените тезиси за знаковата природа на езика и съдържа-
щата се в него културна информация, както и постулатите за културата като колек-
тивна памет на народа/социалната група и мемофонда като канал за предаване на 
културната информация, стигаме до изводите, че: 

♦ Културата представлява знакова система от символи, които улесняват хората в 
комуникацията, подпомагайки взаимното разбиране на думи, фрази, жестове, 
етикетни формули, фонови знания и пр., което облекчава предаването и 
акумулирането на културната информация.  

♦ Предназначението на знаците на културата е да изразява смислите на култура-
та, с други думи – това съдържание, което не може да бъде изразено непо-
средствено, имплицитно и еднозначно. 

♦ Спецификата на езиците на културата се състои в това, че знаците на тези 
езици не винаги могат непосредствено да изразяват определено съдържание, 
защото то като цяло не се поддава на еднозначно експлицитно изразяване. В 
тези случаи културният код се превръща в инструмент за дешифриране на 
смисъла и аксиологичните маркери на културните явления. 

♦ По този начин културните кодове оказват своето влияние и в осъзнаването на 
явленията и процесите в науката за сигурност на организацията, което от своя 
страна разкрива необходимостта от нейното изследване от лингвокултуроло-
гична гледна точка, т. е. създаване на научно знание за изучаване на този спе-
цифичен аспект на сигурността, който ще наречем Лингвокултурологичен 
аспект на сигурността. 

♦ Изследваните примери са основание за по-нататъшна задълбочена работа по 
доказателствената част на работната хипотеза, че взаимовръзката между 
лингвокултурология и сигурност трябва да се разглежда като фундаментална 
взаимообусловеност. 

♦ Тази фундаментална взаимозависимост е обективна, има реверсивен характер 
на връзките култура - лингвокултура - сигурност и дава основание удачно да 
се изследва лингвокултурологичния аспект на сигурността. 

 

                                                 
7 Мемофонд (от лат. memorare «да извикам в съзнанието, от memor „който помни/не забравя“ 
(англ. memory - памет)//Еtymology dictionary  
Мемофонд – предаване на културната информация. 
8 Метаезик (от гр. meta – след, зад + език) – лингв. 1. Език, на който се описва друг език (пър-
вичен език, език-обект); език от втори порядък; 2. МЕТАКОД, състоящ се от езикови (вербал-
ни) знаци//Комлев2006 
9 Повече за теоремата на Курт Гьодел за „непълнотата“: Гьодел, К. Електронен ресурс. 
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Abstract: The topic represents the procedure of establishing evidence in the criminal 
proceeding in its basic characteristics in the regulated by the Bulgarian legislation 
manner. Moreover, the matter related to the burden of proof has also been examined, and 
the subjects who have the right and obligation to prove particular conditions within the 
scope of the matter of proof. 

 

 
1. ДОКАЗВАНЕТО В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 

Процесът по доказване на престъпната дейност е основата на наказателното 
правораздаване. Основната му задача е обективно да възстанови момента на престъп-
лението и изясни обстоятелствата, от състава на престъплението, както и тези, които 
обуславят справедливото наказание за него  

Доказването не е хаотичен процес, а се подчинява на определени изисквания на 
НПК: събирането и проверката на доказателствата, което се извършва от определени 
държавни органи (органите на досъдебното производство и съдът),  с точно изброени 
способи за доказване  (чл. 106 и глава ХIV НПК) и доказателствени средства (глава 
ХIII НПК). 

Доказателствата не са и не могат да бъдат изчерпателно посочени. В чл. 104 
НПК са посочени само основните им характеристики – фактически данни, които са 
свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са устано-
вени по реда, предвиден в НПК 

На първо място, доказателствата се характеризират като „фактически данни”, 
тоест факти от обективната действителност. Те имат или материален характер 
(веществените доказателства), или нематериален такъв (невеществените доказател-
ства). 

На второ място, доказателствата следва да са свързани с „обстоятелствата по 
делото”, тоест с предмета на доказване. Такава връзка ще бъде налице, ако съответ-
ните фактически данни установяват някое обстоятелство от посочените в чл. 102 
НПК. 

На трето място фактическите данни следва да допринасят за изясняване на даде-
но обстоятелство от предмета на доказване, тоест  ако посредством определен факт 
става ясно съответното обстоятелство (напр. намерената дактилоскопна следа на 
местопрестъплението ще установи фактът,  че определено лице се е намирало там). 
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На последно място доказателствата следва да са установени по реда, предвиден 
в НПК. Това означава – от една страна, тези фактически данни да бъдат събрани и  
проверени чрез прилагане на съответния способ за доказване, а от друга страна – да 
бъдат  възпроизведени с предвидените в НПК доказателствени средства. В противен 
случай, фактите не могат да се използват като доказателства.  

Правната доктрина[1] е класифицирала доказателствата на няколко вида: преки и 
косвени; обвинителни и оправдателни, веществени и невеществени, първични и 
производни и др. 

Критерият за определяне на доказателствата като преки и косвени е отношение-
то на доказателствата към главния факт, т.е. към предмета на доказване. Преките 
доказателства пряко възпроизвеждат някое обстоятелство, (напр. възприятията на 
свидетел-очевидец), докато при косвените доказателства връзката между доказател-
ството и обстоятелството е опосредена – тя преминава през установяването на други 
факти (напр. възприятията на свидетел, който не е очевидец).   

Тук трябва да уточним, че неправилно косвените доказателства се наричат 
улики.  Уликите са онези косвени доказателства, които служат за уличаване (раз-
обличаване) на обвиняемия или отегчаване на неговата отговорност, т.е. това са 
косвените обвинителни доказателства.  Присъдите в по-голямата си част се основават 
на косвени доказателства, тъй като деецът се стреми да остане неразкрит и е 
естествен стремежът му да не оставя доказателства за престъплението. Когато присъ-
дата се основава само на косвени доказателства, но те трябва в съвкупността си да во-
дят до един единствен възможен извод, който да не се разколебава от други доказа-
телства. 

Според това, дали доказателствата разобличават обвиняемия или отегчават 
неговата отговорност или напротив – оправдават обвиняемия или смекчават отговор-
ността му, доказателствата се делят на обвинителни или оправдателни (чл. 107, ал. 3 
НПК). Защитникът е длъжен в рамките на своята процесуална дейност да отправя 
доказателствени искания за събиране само на оправдателни доказателства (чл. 98, ал. 
1 НПК).  От друга страна, органите на досъдебното производство и съдът са длъжни 
да установят обективната истина и в тази връзка те са длъжни да събират и обвини-
телни, и оправдателни доказателства (чл. 107, ал.3 НПК). Когато тези органи осъще-
ствяват дейност по събиране и проверка на оправдателни доказателства, дейността 
им наподобява тази на защитника. По тази причина в теорията се смята, че те осъще-
ствяват т. нар. „служебна защита”, която не бива да се бърка със защитата от служе-
бен защитник. 

Критерий за разграничението на веществените и невеществените доказателства 
е  дали те имат веществен (материален характер) или не. 

Веществените доказателства имат материален характер – те могат да бъдат  ви-
дени, пипнати, помирисани чрез сетивните органи на човека. Те са регламентирани в 
глава ХII НПК (чл. 109 - 113). Невеществените доказателства са факти,  възприетите 
и отразени в човешкото съзнание на свидетелите и обвиняемите (подсъдимите). Те са 
регламентирани в няколко процесуални разпоредби [2]. Способ за приобщаването им 
е разпитът, а възпроизвеждането им е посредством гласните доказателствени 
средства (обяснения и показания) и писмени доказателствени средства (протоколите 
за разпит на обвиняем или свидетел). Има схващане[3], че и електронните данни също 
са невеществени доказателства които се материализират посредством веществени 
доказателствени средства  (харддискът, компактдискът, флашпаметта, дискетата и пр.). 
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Процесът на доказване се състои от няколко етапа: допускан, събиране, провер-
ка и оценка на доказателствения материал. 

Допускането е процесуална дейност на съответния органа по ръководство и 
решаване в наказателния процес. При нея субектът посочва някакви факти и прави 
искане за събирането им. Органът преценява дали тези данни имат връзка с предмета 
на доказване и постановява акт с който допуска или не допуска събиране им. В съ-
дебното производство такъв акт е определението, а в досъдебното – постановлението. 
Етапът по допускане е валиден предимно в съдебното производство, тъй като там 
страните са активните и предимно там се правят доказателствените искания. В до-
съдебното производство по изключение се стига до доказателствено искане от някой 
от субектите, защото органите на досъдебното производство по своя инициатива и 
служебно преценяват кои и какви доказателства да събират. В практиката се е нало-
жила тенденцията, при направено доказателствено искане, органът не издава поста-
новление, с което допуска събирането на доказателства, а пристъпва направо към съ-
бирането им. Отказът да се допусне събирането на поискано доказателство следва да 
бъде с постановление, поради предвидената в НПК възможност то да бъде контроли-
рано от прокурора по реда на чл. 200-203 НПК, респ. по чл. 229 НПК. Правото да се 
правят доказателствени искания от субектите в наказателния процес не е ограничено 
от служебното начало и е гарантирано от Закона [4] .  

Събирането на доказателствата представлява дейност по откриване, възприема-
не, закрепване и запазване на фактическите данни, свързани с престъплението. Съби-
рането на доказателствата се извършва посредством прилагане на способите на до-
казване [5].  

Проверката на доказателствата е дейност по преодоляване на празноти и проти-
воречия в доказателствения материал. Тя се осъществява посредством събиране на 
нови доказателства, с които се допълват, потвърждават или опровергават изводите, 
предизвикани от „проверяваните” доказателства.  Някои способи служат и за събира-
не, и за проверка на доказателствения материал, а някои от способите са само за про-
верка. Способи за събиране и проверка са разпит, оглед, претърсване, изземване и 
специални разузнавателни средства. Например, разпитът може да служи и за събира-
не на доказателства, но и за проверката на вече събрани такива (повторен разпит или 
очна ставка). Други способи служат само за проверка. Такива са експертизата и след-
ствения експеримент.  

Оценката на събрания и проверен доказателствен материал е мисловна логичес-
ка дейност. Тя са извършва от всеки участник в процеса, както и от всички останали 
(напр. публика,журналисти…). Най-важната оценка е тази на органа по ръководство 
и решаване на съответния стадий на наказателния процес. Оценката е свързана с от-
носимостта на доказателствения материал (връзката му с предмета на доказване), до-
пустимостта (спазена ли е процесуалната форма на доказателствените средства и ре-
дът при прилагането на способите), достоверността (истинността), както и достатъч-
ността на доказателствения материал (предела на доказване). Оценката на доказател-
ствения материал личи от обстоятелствената част на обвинителния акт, респ. поста-
новлението за прекратяване на наказателното производство, от аргументацията при 
пренията на страните в съдебното заседание, както и от мотивите на съда при 
постановяване на съдебните актове. 
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2. ПРЕДМЕТ НА ДОКАЗВАНЕ 
Законът и доктрината често боравят с различни термини когато определят пред-

мета на доказване (обстоятелствата по делото, обстоятелствата, подлежащи на изяс-
няване, главният факт и пр.)[6]. 

Обстоятелствата от предмета на доказване са посочени в чл. 102 НПК: 
- Извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него; 
- Характерът и размерът на вредите, причинени с деянието; 
- Другите обстоятелства, които имат значение за отговорността на обвиняе-

мия, включително и относно семейното и имущественото му положение. 
 
Първата група обстоятелства касае извършеното престъпление и участието на 

обвиняемия в него. 
В тази група следва да бъдат изяснени признаците от състава на престъп-ле-ние-

то, така както е очертан в диспозицията на съответната материалноправна норма. Тук 
следва да се доказват още и обстоятелствата, които изключват обществената опас-
ност на деянието или виновността на дееца (чл. 12 – 16а), както и тези, които из-
ключват наказуемостта (гл. IХ НПК). 

На първо място, трябва да бъдат изяснени признаците от обективната страна на 
престъплението. Ако то е формално следва да бъде изяснено изпълнителното деяние. 
Ак деянието се осъществява чрез  действие, следва да се установи времето, място, об-
становка, начин на извършване и всички останали характеристики. Ако то се осъще-
ствява чрез бездействие, следва да се изясни кога, къде, по какъв начин е бил длъжен 
да действа деецът. Тук трябва да се установят предметът и средствата за извършване 
на деянието. Ако престъплението е резултатно, следва да се установят и обществено-
опасните последици, както и причинната връзка между тях и деянието. При двуакт-
ните и сложните престъпления на установяване подлежат всички актове от структу-
рата им. При продължените престъпления следа да се изясни и периодът, през който 
е траело престъпното състояние. При продължаваните престъпления следва горните 
признаци да са установени за всяко едно от деянията, включени в продължаваното 
престъпление. 

На второ място следва да се установи субектът на престъплението. Тук трябва 
да се изяснят задължителните признаци, които правят едно лице наказателно отго-
ворно – да е навършило 14 години и да е осъществило деянието в състояние на вме-
няемост.  Ако субектът има особени качества (длъжностно лице, орган на власт, во-
енно лице, лекар и пр.), то те задължително следва да бъдат установени, тъй като 
много престъпления в основните, квалифицираните или привилегированите си съста-
ви изискват това качество на дееца. 

На трето място, в тази група следва да се установи вината, като задължителен 
признак от субективната страна на престъплението. Ако има допълнителни признаци 
от субективна страна (специална цел – напр.  прикрие друго П, користна цел, намере-
ние да присвои вещта или да ползва МПС и др).; подбуди (напр. етнически или 
расистки подбуди при престъплението по чл. 163 НК), емоционално състояние (напр. 
при убийство в състояние на афект по чл. 118), предварителен сговор и др., те също 
трябва да бъдат установени, ако са квалифициращи или привилегировани признаци 
или елемент от основния състав.  

Ако има квалифициращи или привилегировани признаци – те също подлежат на 
установяване в тази група обстоятелства, независимо дали касаят обективната страна 
(напр. особено мъчителен начин, по време на пожар, опасен рецидив и пр.), субектив-
ната страна (напр. предварителен сговор) или субекта (напр. лице от мъжки пол, 
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военнослужещ, длъжностно лице и др.). Ако има смекчаващи и отегчаващи вината 
обстоятелства, които не са квалифициращ или привилегирован признак, или не са 
елемент от основния състав (като особени подбуди, мотиви, цели, емоционално със-
тояние (напр. ревност; раздразнение, провокирано от пострадалия и пр.…), то те 
трябва да бъдат установени в третата група обстоятелства, тъй като касаят наказуе-
мостта. 

Ако е налице съвкупност от престъпления – следва да се докажат признаците от 
състава на всички престъпления, включени в съвкупността. 

Втората група обстоятелства касаят характерът и размерът на вредите, причине-
ни с деянието. 

Тук се доказват несъставомерните вреди, тъй като съставомерните вреди, като 
престъпен резултат, се доказват в първата група обстоятелства, явявайки се част от 
състава на престъплението. В тази група следва да се установи пострадалия, респ. 
ощетеното юридическо лице.  

Третата група обстоятелства  са тези, които са от значение за отговорността на 
обвиняемия и касаят индивидуализацията на наказанието от съда, съобразно условия-
та на глава V от общата част на НК. Те имат значение и за преценката относно необ-
ходимостта от вземане на мярка за процесуална принуда и какъв да бъде нейния вид. 

Тук следва да се направи разграничение между обстоятелствата, които отегча-
ват или смекчават отговорността и обстоятелствата, които отегчават или смекчават 
вината. Първите касаят субекта, а вторите – субективната страна на престъплението – 
вината. 

Смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства са тези, от които 
може да се направи извод за обществената опасност на дееца. Такива са например:  
съдебното минало на дееца към момента на деянието (брой осъждания и за какви 
престъпения, като следва да се изключат осъжданията, които са квалифициращ 
признак „повторност”, „рецидив”, тъй като в този случай те подлежат на  установява-
не в първата група, тъй като са част от състава на престъплението); влезли в сила 
присъди след деянието за нови престъпления;  неприключилите наказателни произ-
водства; поведението на дееца по време или след престъплението (напр. възстановя-
ване на щетите или оказана помощ на пострадалия, когато тези обстоятелства не са 
привилегирован състав; съпричиняването на резултата от страна на пострадалия,  
пияно състояние, когато не е квалифициращ признак,  краткия период от предишно 
осъждане и деянието, за което се провежда наказателното производство и пр.);  пове-
дението на дееца по време на самото наказателно производство (напр. натиск върху 
сведетелите е отегчаващо обстоятелство, а самопризнанието – смекчаващо такова);  
характеристичните му данни (добри или лоши); трудовата и обществената му биогра-
фия;  наличието на повече от един квалифициращ (привилегирован) признак; здраво-
словното състояние (напр. тежки заболявания); възрастта на дееца (младата или на-
предналата възраст е смекчаващо обстоятелство) и др. 

По отношение на субективната страна на престъплението, тези обстоятелства 
въздействат върху психологията на дееца при формиране на вината. Те могат да  я из-
ключват [7], отегчават или смекчават[8]. 

Такива обстоятелства са подбудите, мотивите за извършване на престъпление-
то, особените цели, които преследва деецът, предварително формирания умисъл, 
афектираното му състояние, емоционалното състояние, в което се е намирал при осъ-
ществяване на престъплението и др. В  чл. 54, ал. 1 НК е споменато само едно обсто-
ятелство, касаещо вината  – подбудите за извършване на престъплението. Няма ни-
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какво съмнение, че освен подбудите, следва да се установят и останалите упоменати 
обстоятелства. 

Възможно е един и същи факт да е квалифициращ, респ. привилегирован приз-
нак за едно престъпление и да е отегчаващо или смекчаващо (вината или отговор-
ността) обстоятелство – за друго. Например, състоянието на афект, предизвикан от 
пострадалия  ще е привилегирован признак за нанасянето на телесна повреда (чл. 
132, ал. 1 НК), но ще е смекчаващо вината обстоятелство, ако в това състояние 
деецът е отвлякъл или обидил пострадалия. Така също предишното осъждане на ли-
шаване от свобода не по-малко от 1 година, което не е отложено при условията на  
чл. 66 НК, ще е квалифициращо обстоятелство „опасен рецидив” за  престъплението 
по чл. 196 НК, но ще е отегчаващо отговорността обстоятелство за престъпление по  
чл. 122, ал. 1 НК. 

С други думи когато обстоятелствата са квалифициращи (привилегировани) 
признаци – те се установяват в първата група, тъй като НК ги е предвидил като част 
от състава на престъплението (чл.56 НК), а когато са отегчаващи (смекчаващи) об-
стоятелства – се изясняват в третата група, тъй като тогава не са взети предвид от за-
кона при определяне на престъплението и ще имат значение само за наказуемостта [9].  

В контекста на изложеното, следва да се отбележи, че съществува разлика меж-
ду понятията „предмет на доказване” и „предели на доказване”. Последните пред-
ставляват обемът от доказателствен материал, който трябва да бъде събран и прове-
рен по конкретното наказателно дело, за да може да се постанови правилен акт на ор-
гана по ръководство и решаване на съответния стадий. 

 
3. ТЕЖЕСТ НА ДОКАЗВАНЕ 
Под тежест на доказване се свързва със субекта, който следва да докаже обвине-

нието. Тя лежи върху този който осъществява основната обвинителна функция (орга-
ните на досъдебното производство, респ. частният тъжител), тъй като той е инициа-
торът на наказателното производство. По дела от общ характер, това са органите на 
досъдебното производство, а по дела от частен характер – върху частният тъжител. 
Ако те не успеят да обосноват правилността и основателността на твърдяното в обви-
нението, ще понесат неблагоприятните последици от това и  ще се приеме, че твърдя-
ното не е станало, съответно подсъдимият ще бъде оправдан изцяло или по някои от 
пунктовете на обвинението. 

Тежестта на доказване се различава от задължението за доказване. При тежестта 
на доказване, когато не се докажат възражения или твърдения, последните се считат 
за нестанали, докато при задължението за доказване, ако не се докаже твърдяното то 
това няма негативни последици за лицето. Например, ако защитникът твърди опреде-
лени факти и обстоятелства, но не успее да ги докаже, от това не следва да се правят 
негативни изводи, които биха навредили на защитата, но ако прокурорът твърди фак-
ти и не успее да ги докаже, то тогава за обвинението ще възникнат отрицателни по-
следици, защото ще последва оправдателна присъда. 

От своя страна органите на досъдебното производство имат и задължение за 
разкрият обективната истина и в този смисъл те са длъжни да събират и проверяват и 
оправдателните доказателства. Този принцип не се отнася до частният тъжител. 

Обвиняемият няма тежест на доказване, нито задължение да доказва, а има пра-
во да доказва факти, които обосновават неговата защитна позиция – чл. 103, ал. 2 
НПК. Той не само че не е длъжен да доказва невинността си, но и в същото време не 
следва да се правят изводи в негова вреда, дори и в случай, че не е дал или пък 
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отказва да даде обяснения по повод повдигнато обвинение или по повод на това, че 
не е успял да докаже своите възражения.  

Частният обвинител и гражданският ищец не носят тежест на доказване, а имат 
право да доказват определени факти, защитавайки  свои лични права и законни инте-
реси. 

Частният тъжител също е гражданин, но той осъществява основната обвинител-
на функция  по дела от частен характер и със своите действия инициира съдебно 
производство. Затова той носи тежест на доказване, подобно на прокурора по дела от 
общ характер. Наред с това, обаче, частният тъжител е и пострадал от престъпление-
то и затова е и субект на правото на защита. По тази причина той участва в процеса, 
дотолкова доколкото намери за необходимо, с оглед защитата на своите права и за-
конни интереси, той е активен дотолкова, доколкото прецени, че трябва да действа.  

Защитникът също не носи тежест на доказване, а носи задължение за доказване 
на онези обстоятелства, които са в полза на обвиняемия, респ. на подсъдимия. Ако 
той имаше тежест на доказване, то всеки неуспешен опит за доказване на невин-
ността от защитата, щеше да се тълкува в полза на обвинението.  

Съдът също няма тежест на доказване, а е длъжен да събира доказателства само 
по изключение и то не за да подкрепи тезата на обвинението или защитата, а за да 
разкрие обективната истина. (чл.107, ал.2 НПК). Когато съдът събира доказателства 
по своя инициатива, той го прави не за да поддържа или опровергава тезата на об-
винението или защитата, а за да установи обективната истина. 

Тежестта на доказване не може да се прехвърля от прокурора върху подсъди-
мия, дори в случаите, когато първоинстанционният съд е постановил осъдителна при-
съда. Подсъдимият няма тежест да доказва, че осъдителната присъда е неправилна. 
Това ще прецени въззивният съд, който има задължение да провери изцяло правил-
ността и (чл.314 НПК). И във въззивното производство тежестта на доказване про-
дължава да лежи върху прокурора, респ. частният тъжител, като главни обвинители в 
процеса. Това е в полза на подсъдимия и му дава  „процесуално предимство“ да не се 
налага да доказва отрицателен факт, т.е. че не е извършил това, в което го обвиняват. 
Забраната за разместването на доказателствената тежест намалява вероятността от 
съдебна грешка. [10]  

Мотивът на законодателя да даде такова предимство на обвиняемия е разбира-
нето, че ако се допусне съдебна грешка, по-добре е тя да е в интерес на виновен, 
който да бъде оневинен, отколкото на невинен човек, който да бъде несправедливо 
посочен за виновен (принципът „По-добре сто виновни на свобода, отколкото един 
невинен в затвора“).[11]  

Всичко изложено по-горе обуславя изводът, че доказването на едно престъпле-
ние стои в основата на наказателния процес. Доказването трябва да обхване всички 
възможни версии, така че ако подсъдимия бъде признат за виновен, обвинението да 
бъде доказано по несъмнен начин. Това означава, че изводът за виновността на лице-
то, което е изправено пред съда трябва да е единствено възможният. Ако от събра-
ните доказателства произтичат няколко възможни извода, това означава, то обвине-
нието остава недоказано и подсъдимият следва да бъде оправдан. 
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Abstract: The report analyzes some problems of the Bulgarian Code of Criminal Procedure 
(CCP). The author comments some difficulties that arose in the practice of the authorities 
engaged in criminal proceeding – courts, public prosecutors and investigation authorities. 
Motivated amendments are suggested that would provide less formality and more 
effectiveness of the criminal proceеdings according to the requirements of law enforcement 
authorities. 
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Приемането на новия Наказателно-процесуален кодекс (НПК) бе отговор на 
изискванията на членството на България в Европейския съюз и на очакванията на 
българската общественост . Това наложи приемането на съвършено нов НПК, който 
да замени морално остарелия в политико-социален аспект действащ от 1975 г. Проце-
суален закон. Естествено, в новия НПК следваше да се реципира всичко положително 
от досегашния, като същият се съобрази и с многобройната и изключително важна за 
правилнотоправоприлагане практика на Върховния съд (ВС), респективно Върховния 
касационен съд (ВКС) на РБ и особено с някои от последните тълкувателни решения 
и с европейската практика.{1} 

Последвалите изменения и допълнения на НПК в годините1, бяха само потвърж-
дение на тезата за наличието на процесуални проблеми, нерешени с приемане  на но-

                                                 
1 Вж. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.69 от 5 
Август 2008 г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008 г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009 г., 
изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.33 от 30 
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вия НПК, но отчаяно борещи се да осигурят постигане на задачите на НПК, така как-
то те са декларирани в чл.1 от Наказателно-процесуалния ни кодекс (НПК).  

Целта на настоящия доклад е да обобщи и обсъди тези от критичните бележки, 
които се отнасят към по-значимите предложения за промяна в наказателнопроцесуал-
ното право на Република България, както и за формулиране на някой предложения de 
lege ferenda. 

В изложението са посочени някои от проблемите в досъдебната фаза на процеса 
и свързаните с тях затруднения. Като правило затруднения възникват и с прилагането 
на нови съдебни производства, поради естеството на наказателното правораздаване и 
присъщата му консервативност. Тези проблеми не остават скрити както за родните 
правоприлагащи органи, така и за европейските структури, натоварени с мониторинг 
и контрол на съдебните органи в страната. Механизмът за сътрудничество и проверка 
(МСП) беше създаден при присъединяването на България към Европейския съюз 
през 2007 г. Оттогава досега докладите по МСП са отразявали постигнатия от 
България напредък и са имали за задача да способстват за фокусирането на усилията 
на българските власти чрез конкретни препоръки.  

Като основни трудности в правоприлагането се очертават прекаленият форма-
лизъм на НПК, установен както в Годишния доклад за прилагането на закона и за 
дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2015 г.{2}, така и от 
експертите по линия на МСП и посочени ясно в Доклад на комисията до европейския 
парламент и съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество 
и проверка от месец януари 2016г.{3} 

Очакванията на правоприлагащите органи и на европейските наблюдатели 
включва цялостна реформа на НПК, която да ограничи формализма при събирането и 
проверка на доказателствата, ускоряване на наказателния процес и постигане на ба-
ланс между правата на извършителя и на пострадалия в процеса, преодоляване на 
противоречива практика и затруднения в правораздаването чрез прецизиране на 
действащи норми. В доклада по МСП от 2015 г. напредъкът през предходната година 
беше определен като бавен, а в заключенията на Съвета България беше призована „да 
укрепи и засили политическата си воля за извършване на реформи и постигане на 
осезаем напредък“. По-важното е, че тези изводи напълно кореспондират с мнението 
на магистрати и разследващи. Начинът, по който се подхожда към трудните дела и 
към препятствията, срещани по пътя на реформите, е определящ фактор за изгражда-
нето на доверие у българските граждани и партньорите от ЕС. Той е основен фактор 
и за да се установи доколко реформите са придобили необратим характер. Необхо-
димо е да настъпи трайна промяна, което е основната цел на този процес. Всички са 
обединени около идеята за необходимост от НПК, който да е адекватен на общест-
вено-политическите и социални отношения. Защото извършваните многократни час-

                                                                                                                            
Април 2009 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010 г., изм. 
ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 
Април 2011 г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011 г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011 г., изм. ДВ. 
бр.93 от 25 Ноември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012 г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 
2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012 г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012 г., доп. ДВ. 
бр.17 от 21 Февруари 2013 г., доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 
Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014 г., 
изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015 г., изм. и 
доп. В. бр.41 от 5 Юни 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015 г., доп. ДВ. бр.60 от  
7 Август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 26 Септември 2015 г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 
2015 г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016 г. 
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тични изменения и допълнения не допринасят за ефективна работа. Назрява идеята, 
че е необходимо изработване на изцяло нов материален и процесуален кодекс, тъй 
като предвидените в началото на 2016 г. предложения за изменения и допълнения на 
НПК ще решат само част от проблемите произтичащи от действащото законодател-
ство. Необходимо е магистратите, държавните органи и гражданите да разполагат с 
ясна, последователна и непротиворечива нормативна база. 

След направена ревизия на цялостната дейност по прилагането на НПК от стра-
на на прокуратурата и разследващите органи при разследване на дела от общ харак-
тер се очертават следните предложения за изменения на така действащия наказател-
но-процесуален закон, намерили отражение и в Годишния доклад за прилагането на 
закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи за 2015 г. 

Прокуратурите с обща компетентност са отправили предложения de lege ferenda 
да се  отмeни ал. 7 на чл. 234 НПК, съгласно която действия по разследването, извър-
шени извън сроковете по ал. 1–3 на същия текст, не пораждат правни последици, а 
събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при постановяване на при-
съдата. 

Възстановяване на отменената разпоредба на чл. 244, ал. 4 НПК2: „При възобно-
вяването на спряно наказателно производство разследването се извършва в сроковете 
по чл. 234”, с цел облекчаване работата на наблюдаващите прокурори във връзка и с 
изготвяните искания за удължаване на срока. 

Промяна на текстовете в НПК, свързана с осигуряване на възможност да се про-
тестират определенията на съда по чл. 378, ал. 3, изр. 2 НПК, както и разпореждания-
та на съда по чл. 249, ал. 1, във вр. с чл. 248, ал. 2, т. 1 НПК, за прекратяване на съ-
дебното производство, когато съдът, в който е образувано производството, пред пър-
вата инстанция приеме, че делото не му е подсъдно. 

Отпадане на възможността за прекратяване на съдебното производство и връ-
щане на делото на прокурора за отстраняване на допуснати процесуални нарушения 
на досъдебното производство, констатирани след даване ход на делото (по време на 
съдебното следствие или от въззивния съд) – чрез ревизия на чл. 288 НПК и чл. 335 
НПК. 

Определяне на срок за извършване на разследването при прекратяване на съдеб-
ното производство и връщане на делото на прокурора за отстраняване на допуснатите 
нарушения по реда на чл. 249, ал. 2, чл. 288, т. 1, чл. 377 и чл. 335, ал. 1 НПК и пред-
виждане на възможност за удължаване на срока в случаите на фактическа и правна 
сложност. 

Допълване на разпоредбата на чл. 281, ал. 4 НПК, чрез въвеждане на възмож-
ност за прочитане показанията на свидетел, дадени на досъдебното производство, ко-
гато не може да бъде намерен, за да бъде призован, или е починал. 

Предвиждане в НПК на изрична възможност за отстраняване на „явна фактичес-
ка грешка” или „техническа грешка” в обвинителния акт, тъй като често такива греш-
ки стават причина за връщането на множество дела на прокуратурата за отстраняване 
на допуснатата грешка чрез своеобразен препис на обвинителния акт, в който само се 
поправя допуснатата грешка. Би могло да се предвиди кратък, например 7-дневен 
срок, за отстраняване на явните фактически грешки, или това да може да се направи 
и по време на разпоредителното заседание с изрично становище на страните в тази 
насока. 

                                                 
2 Вж. ЗИДНПК (ДВ, бр. 32/2010 г.) 
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Да се промени чл. 319, ал. 1 НПК, като се предвиди 15-дневен срок за протести-
ране след изготвяне и запознаване с мотивите към присъдата, когато мотивите се из-
готвят след обявяването на присъдата. Сега, на практика, протестите се подават дву-
кратно, тъй като доводите в тях се развиват едва след изготвяне на мотивите. 

Да се изключи ръководството и надзора на прокурора над досъдебните произ-
водства срещу неизвестен извършител – по подобие на процесуалноправните системи 
на голяма част от държавите – членки на ЕС, би могло и у нас делата да се докладват 
в прокуратурата едва след разкриване на извършителя на престъплението. 

Да се предвиди законова възможност за протестиране или обжалване на акта на 
съда по чл. 335 НПК, с цел дисциплиниращо въздействие върху въззивните съдебни 
състави, поради наличие на случаи, в които със спорни аргументи се връщат дела от 
въззивния съд на прокурора. 

Да се отмени Глава двадесет и шеста от НПК или да се увеличат сроковете по 
чл. 368 НПК. Алтернативно – да се предвиди възможност за протестиране и обжалва-
не на актовете на съда по чл. 369, ал. 2 и ал. 4 НПК, които съгласно действащото за-
конодателство, са окончателни, макар че се касае за прекратяване на наказателното 
производство.  

В чл. 396, ал. 1 НПК да се възстанови подсъдността на военните съдилища за 
престъпления, извършени от държавни служители в структурните звена на МВР. 
Практиката през последните години показва неефективност при наблюдаването на 
преписки и дела за престъпления, извършени от тази категория лица. Отделно от то-
ва, работата по тях се забавя и затруднява от отводите, които системно се депозират 
от прокурорите, работещи в един съдебен район със съответните служители на МВР. 

Така също да се промени института на съкратеното съдебно следствие – прила-
гане на чл. 370–374 НПК, само ако извършителят на престъплението е съдействал ак-
тивно за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство и 
вземане на решение от съда за прилагане на съкратено съдебно следствие след из-
слушване на становище на прокурора, който участва в съдебното заседание. 

Специализираните прокуратури мотивират необходимост от конкретни промени 
в процесуалния ред, свързани с особеностите и спецификата на специализираното 
правоприлагане: 

Изменение на чл. 246 НПК в посока отпадане на ненужните формални изисква-
ния при съставянето на обвинителните актове, непознати никъде в страните от 
Европа. По-конкретно да отпадне израза „…и начинът…“ в чл.246 ал.2 от НПК. 
Съображенията за това са следните: Досъдебната фаза има само подготвителен 
характер. Излишното и прекалено формализиране при изготвянето на обвинителен 
акт довежда единствено и само до възможности на съда да намира неточности в опи-
саната фактическа обстановка, оттам връщане на делото на досъдебна фаза, което от 
своя страна влиза в колизия с правата на  обвиняемите да получават справедлив про-
цес в разумен срок. Такова изискване за пълно и обстоятелствено описание на начина 
на извършване на престъплението не съществува в нито една развита европейска 
правна система. 

Промяна в чл. 175, ал. 4 НПК, като се предвиди възможност, при разследване по 
дела за престъпления по чл. 321 НК и такива, извършени в изпълнение на решение и 
по поръчение на организирана престъпна група (ОПГ), прилагането на СРС да бъде 
продължено до 10 месеца, поради особености в разследването за дейността на ОПГ. 
По дефиниция, то е по-трудно и многопосочно, обхващащо голям кръг от лица и чес-
то за доказване на съществуването и дейността на ОПГ се разчита на дългосрочно 
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прилагане на СРС. Забраната да бъдат прилагани СРС за повече от 6 месеца за ОПГ 
невинаги съответства на обществения интерес. 

В чл.180 ал.3 от НПК, да отпадне израза „… ако те се съгласят да ги прие-
мат…“.  Мотивът за това предложение е, че са чести случаите, когато обвиняемите 
променят местоживеенето си, без да уведомят орган по местоживеене, и по този на-
чин изключително затрудняват законосъобразното приключване на досъдебното про-
изводство. Няма пречка призовки и книжа да се връчат чрез защитника и повереника. 

Отмяна на Глава двадесет и шеста от НПК – конкретните аргументи са свързани 
със спецификата на противодействието на организираната престъпност. Ударението 
се поставя върху фактическата и правна сложност на делата, наличието на много об-
виняеми и защитници, в т. ч. и пострадали, и процесуалното шиканиране по меди-
цински съображения, изключително с цел да се затруднява приключването на делата. 
Подобна законодателна амнистия по отношение на обвиняемите лица е непозната в 
нито една правна система в Европейския съюз и отвъд океана. Съществуването на 
този институт среща винаги удивление и неразбиране у европейските и американски 
партньори. В НПК са предвидени множество гаранции за спазване на сроковете за 
разследване и приключване на делата и не е необходимо едно допълване на тези га-
ранции, което при сложни дела с много обвиняеми, защитници и пострадали изклю-
чително затруднява приключването на такива тежки разследвания. По същество 
представлява една забрана за разследване, което да продължи за по- дълъг период . 
Това се явява амнистия за извършени тежки престъпления, когато поради едни или 
други причини разследването не може да приключи в двугодишен срок. Отделно от 
това се дава възможност на съда да прекрати наказателно производство водено срещу 
обвиняемия не защото не е извършил престъплението, а защото органите на досъдеб-
ното производство не са успели да приключат разследването в предвидения срок. 
Това противоречи и на практиката на Европейския съд, където се изследва винаги 
въпроса дали изтичането на срока се дължи на бездействието на държавните органи, 
овластени с функции по разследването, или се дължи на обективни причини като 
фактическа и правна сложност на делото в това число и недобросъвестно поведение 
на обвиняемия и неговата защита. Разбира се, винаги следва да се дължи сметка за 
баланса при спазване принципа за разумен срок на разследването и обществения ин-
терес от реализирано правосъдие. 

Да се предвиди изменение в чл.63 ал.4 от НПК: срок за продължителност на 
МНО „Задържане под стража“ за престъпление по чл.321 от НК и такива извършени 
в изпълнение или по поръчение на ОПГ, да бъде 1 година и 6 месеца.  Разследванията 
за престъпления, извършени от ОПГ, се провеждат тайно, преди да бъдат задържани 
членовете на ОПГ, за да не се разкрие факта, че се разследват. В повечето случаи ос-
новно събиране на доказателства – разпит на свидетели, претърсвания и изземвания и 
други, се извършват след задържане на лицата. Поради това срок от максимум 8 ме-
сеца „Задържане под стража“ е крайно недостатъчен за приключване на едно такова 
разследване. През това време всеки един от членовете на групата обжалва мерките си 
за неотклонение по т.нар. „каскаден“ метод – първо единият обвиняем подава молба, 
после другият и така докато  на всеки един от тях не му се разгледа мярката за неот-
клонение . След което цикълът започва наново. В тази връзка следва да се предвиди 
изменение в чл.65 от НПК в този смисъл, че за престъпления, извършени от ОПГ, ко-
гато се иска изменение на първоначално наложена мярка за неотклонение „Задържа-
не под стража“ от един обвиняем, делото да се разглежда едновременно по от-
ношение на всички останали обвиняеми, които са с мярка за неотклонение „Задържа-
не под стража“. Това звучи напълно разумно.  
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Да се предвиди възможност забраните в чл.124 и чл.177 ал.1 от НПК да не ва-
жат за обвинения и присъди за престъпления по чл.321 от НК  и за такива извършени 
по поръчение и в изпълнение на решение на ОПГ. В много случаи на организирана 
престъпност всички свидетели отказват да дават показания, ако не са защитени, а 
именно чрез запазване в тайна на тяхната самоличност. Има случаи на убити свидете-
ли по „знакови“ дела. При липса на адекватна защита на свидетели по друг начин, в 
обществото е нелогично и по-важно противоречи на обществения интерес да има 
забрана доказването на престъпления, извършени от ОПГ, да се основава само на раз-
пити на свидетели с тайна самоличност или на служител под прикритие, или чрез 
прилагане на СРС. Достатъчно гаранции са предвидени в съдебното производство, 
решаващият съд да се произнесе и прецени законосъобразността на събраните 
доказателства. 

Относно чл. 252 ал. 1 НПК – насрочването на делото в разпоредително заседа-
ние, с оглед бързина на процеса няма пречка да става по правило в едномесечен, а не 
в двумесечен срок от постъпването му, когато е образувано по обвинителен акт. По 
изключение, и то само за дела с фактическа и правна сложност, делото може да бъде 
насрочено в разпоредително заседание в двумесечен срок с разрешение на председа-
теля на съда. 

Нормата на чл. 175, ал. 4 НПК да се измени по следния начин: „В случай на 
необходимост, срокът по ал.3 може да бъде продължен по реда на чл. 174, но с не 
повече от четири месеца за способите – наблюдение, подслушване, проследяване, 
проникване, белязване и проверка на кореспонденция и компютърна информация, 
контролирана доставка, доверителна сделка, и до две години за разследване чрез 
служител под прикритие“. Ал.5 „В случаите по ал.4 искането за продължаване на 
срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени 
от прилагането на специалните разузнавателни средства.“ 

В чл.411в от НПК да се предвиди нова ал.3, която да предвижда, че органите на 
досъдебното производство по дела, подсъдни на СПнС, могат да възлагат извършва-
нето на отделни действия по разследването на съответните им по степен разследващи 
органи в съответните структури на ОСлО към Окръжна прокуратура, МВР, ДАНС, а 
молбите за правна помощ могат да бъдат възлагани за изпълнение на следователи 
при НСлС. В много случаи е необосновано и неоправдано от гледна точка на ре-
сурсно осигуряване и разходи да се командироват прокурори и следователи от Спе-
циализираната прокуратура в цялата страна, с цел извършване на един или друг раз-
пит или връчване на книжа или отделно действие по разследването. Това влиза в пря-
ко противоречие с принципа за бързина на разследването за дела с ОПГ и забавя хода 
му. Отделно от това натоварва изключително много бюджета с неоправдани и големи 
разходи за извършване на действия, които могат да бъдат извършени от съответните 
структури по места и от НСлС. 

Изменение в параграф 9 от НПК: При упражняване на правомощията си по 
чл.249 ал.2 вр. ал.1 и чл.248 ал.2 т.3 от НПК по дело, което съдебното производство е 
образувано по неприключило към 01.01.2012 г. досъдебно производство, съдията –
докладчик от СПнС, винаги връща делото на съответния прокурор, внесъл обвини-
телния акт. Мотивите за това са следните: Изключително затруднение за дейността 
на Специализирана прокуратура е възможността да довършва дела и разследвания, 
водени с години в общите прокуратури. Това действа демотивиращо за прокурорите 
от общите прокуратури, които са наясно, че дори изготвяйки обвинителен акт с нару-
шения, непълен и неточен, делото няма да бъде върнато на тях и те по този начин се 
освобождават от делото и не носят никаква отговорност за правилното му приключ-
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ване, въпреки че са имали на разположение години, за да го довършат съобразно 
изискванията на закона. 

На следващо място от разпоредбата на чл.163 от НПК да отпадне израза „само с 
разрешение на прокурора.“, тъй като не се е прилагало до настоящия момент.  

Фигурата на поемните лица да отпадне, когато следственото действие се из-
вършва от прокурор или следовател, а не само когато се провежда от съда. Т.е. във 
всички случаи, когато следственото действие се провежда от магистрат да не е необ-
ходимо да участват поемни лица. Евентуално, ако все пак се запази участие на поем-
ните лица в процеса, същите да бъдат определяни на принципа на назначение на съ-
дебните заседатели, т.е. по списък към съответния окръжен съд при аналогичните ус-
ловия за заплащане на техния труд. Важно е да се изравни статута и правомощията на 
съда с тези на останалите магистрати – прокурори и следователи в аналогични случаи 
/сравни чл.156 ал.1 от НПК/. Налице са особени затруднения, свързани с привличане-
то на поемни лица нощно време, в рядко населени местности или жилищни райони с 
преобладаващо циганско малограмотно население /т.нар.гета/. Избягване на възмож-
ността впоследствие да се оказва влияние върху участвалите поемни лица да дават 
лъжливи показания с цел манипулиране изхода на делото. 

Да се възстанови процесуалната възможност на следователя по отменения НПК 
да задържа в рамките на 24 часа лице, заподозряно в извършване на предметното на 
делото престъпление, с оглед събиране на достатъчно доказателства и обосноваване 
на обвинение по смисъла на чл.219 ал.1 от НПК, без да е необходимо лицето да е 
привлечено в някакво качество /било като обвиняем, било като свидетел/ в рамките 
на тези 24 часа. Целта на това предложение е избягване на порочната практика по ви-
сящи досъдебни производства заподозрените лица да бъдат задържани с полицейски 
заповеди по чл.64 от ЗМВР за срок до 24 часа, до момента, в който бъдат привлечени 
към наказателна отговорност като обвиняеми, след който могат на законово основа-
ние да бъдат задържани с прокурорско постановление за 72 часа по реда на чл.64, 
ал.2 от НПК.  

Чл. 219 ал.1 в израза „и привлича лицето като  обвиняем със съставяне на съот-
ветно постановление“ да отпадне, като се добави към същата разпоредба или в след-
ваща алинея изречението: „Прокурорът привлича лицето със съставяне на съответно 
постановление, което  незабавно предоставя на разследващия орган за предявяване на 
обвиняемия“. Логично е прокурорът, който е „господар“ на досъдебното производ-
ство, да вземе самостоятелно решение кое лице да бъде привлечено към наказателна 
отговорност и за какво престъпление по НК. Разследващите органи нямат процесуал-
на самостоятелност; те не могат да възразяват на писмени указания на прокурора и в 
този смисъл противоречие в становищата е винаги в полза на прокурора. Това ще за-
пази и безпристрастността на разследващия орган, като се разтовари от това действие – 
изготвяне и повдигане на обвинение, което е в чист вид обвинителна функция. Често 
и ревизията на прокурора по отношение на постановлението за привличане на обви-
няемия е чисто формална, и впоследствие се връщат дела от съда поради противоре-
чие между постановлението за привличане на обвиняемия и последващия обвините-
лен акт. 

Чл. 227 ал.2 от НПК да се измени така:„ Обвиняемият, пострадалият се призоват 
за предявяването на разследването. Ако обвиняемият е задържан, се призовава и не-
говият защитник“. Това ще ограничи в значителна степен зачестилите прояви на не-
добросъвестно поведение от страна на защитници, които се укриват от длъжностните 
лица, натоварени със задължението да им връчат призовки и така да бъдат редовни 
призовани. Това значително ще ускори процеса на разследване. 
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Чл. 206 изцяло да препраща към разпоредбата на чл.269, ал.3 от НПК. Чл.206 
във връзка с чл.269, ал.3, т.1 от НПК да бъде реално приложима в съдебната практи-
ка, без да се взема предвид дали обвиняемият има наложена мярка за неотклонение. 
В чл.269, ал.3, т.1 от НПК да отпадне израза „…или е променил същият, без да уведо-
ми съответния орган.“  Това значително ще ускори процеса на разследване и ще пре-
пятства шиканиране с права. 

Военните прокуратури предлагат чл. 396 НПК да се измени, като подсъдността 
на военните съдилища се разшири, обхващайки и служители от Държавната агенция 
„Национална сигурност“, в Министерството на вътрешните работи, в Главната 
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главната дирекция „Охрана“ при Мини-
стерството на правосъдието, при или по повод изпълнение на службата им. 

Военните магистрати подчертават, че военните правораздавателни органи са не-
разделна част от съдебната система на Република България, конституционно устано-
вени са и прилагат същите материални и процесуални закони, които и съдилищата и 
прокуратурите с обща компетентност. Затова, според тях, няма конституционна или 
законова пречка да им бъдат предоставени правомощия да осъществяват правораз-
даване и по други категории дела, извън посочените в сегашната редакция на чл. 396 
НПК. 

За недопускане на безкрайно връщане на дела от съда на прокурора за отстраня-
ване на нарушения и ускоряване на наказателното производство следва да бъдат 
предвидени гаранции за това. На първо място като се предотвратят случаи, при които 
допуснатите нарушения се констатират едва в край на първоинстанционното или до-
ри на въззивното производство и делото се връща на досъдебната фаза, което обез-
смисля проведеното вече съдебно производство, а делото съществено се забавя. По-
ради което следва да се предвиди норма, съгласно която по дела от общ характер пре-
даването на съд да се извърши едва след като е бил вече решен от съдията –доклад-
чик окончателно въпроса за допуснати съществени процесуални нарушения на досъ-
дебната фаза с изключение на тези допуснати при събиране и проверка на доказател-
ствения материал. 

За съжаление, законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс през 2016 г. на Четиридесет и третото Народно събрание {4,5}, 
касаещи изменения на така действащи към момента правни норми на НПК, предста-
вени за обществено обсъждане, по същество предлагат  промени, които не биха до-
принесли за облекчаване на изключително формалния наказателен процес. Голяма 
част от тях не са съобразени с мненията и препоръките на правоприлагащите органи 
и не решават изложените по-горе проблеми и трудности. Поради което на този етап 
значителна част от поставените проблеми остават все още като предизвикателство 
пред органите, натоварени да прилагат наказателните юрисдикции . 

Мнението на експертите по линия на МСП е, че през 2015 г. българското прави-
телство е поставило началото на нов процес на размисъл за по-широкообхватна 
реформа на наказателната политика. Според тях, този размисъл има за цел извършва-
нето на цялостна реформа, която ще изисква внимателен анализ и подготовка, включ-
ващи обширни консултации с магистратите и юридическите среди. Междувременно 
обаче, е необходимо още по-бързо придвижване на ограничен набор от целенасочени 
изменения, по-специално с оглед отстраняване на проблемите, водещи до забавяне на 
наказателните производства и улесняване на наказателното преследване. Само по то-
зи начин бихме могли да имаме наказателна процедура отговаряща не само на евро-
пейските стандарти, но и осигуряващ ефективен и същевременно бърз процес, какви-
то са и обществените очаквания към прилагащите наказателни юрисдикции органи. 
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Abstract: The topic is related to the controversial practice of the courts and the difficulties 
while qualifying the action in the cases when the unlawful usage of „instrument of 
payment” results in deforce of money. The term „instrument of payment” has been clarified 
with regard to the international and Bulgarian legal regulations. 

 
 

Кражбата се наказва като престъпление от дълбока древност. Съставът и е де-
тайлно изследван в доктрината[3], и в практиката на ВС и ВКС[4], докато за престъпле-
нието по чл. 249, ал.1 НК има само няколко научни публикации [5].  

Престъпленията извършвани с използване на банкови карти или с данни от тях, 
са сравнително нова форма на финансова престъпност. Тя се е появила през втората 
половина на ХХ век, с внедряването на електронните средства за безналични плаща-
ния. Въпреки предприеманите мерки за превенция и контрол, явлението нараства с 
бързи темпове и представлява сериозна заплаха за паричните активи на титулярите 
на карти, за сигурността на безкасовите плащания, електронното банкиране и елек-
тронната търговия и изобщо за стабилността на банковите системи по цял свят. 

В европейски мащаб правната уредба относно електронните методи за разпла-
щане е регламентирана в следните актове. Такива са Препоръка 1987/598/ЕИО на 
Комисията на ЕО относно европейски кодекс за поведение във връзка с електронните 
плащания (отношения между финансови институции, търговци и доставчици на услу-
ги и потребители); Препоръка 1988/590/ЕИО на Комисията на ЕО относно платежни-
те системи и по-конкретно – отношенията между картопритежатели и картоиздатели; 
Директива 1997/489/ЕС, която дефинира минимални изисквания относно отговорно-
стите и задълженията на издателите и държателите на ЕПИ и за осигуряване по-
високо ниво на защита на картодържателите.; Директива 2000/12/ЕС относно пред-
приемането и осъществяването на дейност от кредитни институции, като в дефини-
цията за кредитни институции се включват и финансови институции, които издават и 
оперират с платежни средства под формата на електронни пари; Директива 
2000/46/ЕС относно дейността и надзора на институциите за електронни пари. В до-
кумента се дава дефиниция на електронните пари като алтернатива на книжните и 
металните парични знаци; Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на 
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Съвета на ЕС относно платежните услуги във вътрешния пазар, с която се цели съз-
даването на съвременна среда на пазарите на платежни услуги в Европейската 
общност чрез хармонизиране на националните нормативни уредби.    

Определение за платежен инструмент се съдържа в Рамковото решение на 
Съвета на Европа от 28.05.2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на пла-
тежни средства, различни от парите в брой (2001/413/ПВР). Съгласно чл. 1а от реше-
нието „Платежен инструмент” е всеки материален платежен инструмент, различен от 
официалната валута (банкноти и монети), който дава възможност на своя титуляр 
или ползвател, поради особеното си естество, самостоятелно или в съчетание с друг 
(платежен) инструмент, да извърши паричен превод или превод на парична сума, 
(например кредитните карти; картите еврочек; другите карти, издавани от финансо-
вите институции; пътническите чекове; еврочековете; другите чекове или менителни-
ците) и който е защитен срещу имитация или подправяне – например чрез оформяне, 
кодиране или подпис”. 

В Закона за платежните услуги и платежните системи също е дадена дефиниция 
на понятието. Съгласно §1, т. 16 от Допълнителните разпоредби „Платежен инстру-
мент” е персонализирано /персонализирани устройство/устройства и/или набор от 
процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на пла-
тежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги, с цел подаване на пла-
тежно нареждане. Тази характеристика на новия закон попълни празнотите в отмене-
ния през 2009 г. Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и 
платежните системи. 

От гледна точка на наказателното право, значение има понятието дадено в  
чл. 93, т. 24 от Наказателния кодекс. Определението претърпя известни корекции 
през годините.  Съгласно първоначалната редакция на чл. 93, т. 24 НК, действаща от 
27.09.2002 г. до 13.10.2006 г. „Платежен инструмент” беше определено като вещест-
вено средство, различно от законно платежно средство (банкнота или монета), позво-
ляващо, поради специфичната си природа самостоятелно или във връзка с друго 
средство, на титуляря да прехвърля пари или парична стойност, като например де-
битна карта, кредитна карта, електронно портмоне или друга карта, издадена от фи-
нансова институция, чек или пътнически чек. Тази дефиниция, обаче, търпеше из-
вестна критика, тъй като платежният инструмент не винаги е веществено средство 
(напр. електронното портмоне е виртуално). Законни платежни средства са не само 
монетите и банкнотите, но и държавните ценни книжа, инвестиционните бонове, 
компенсаторните записи и пр.  

При изменението на чл. 93, т. 24, дефиницията беше коригирана, като прие 
следната редакция – „Платежен инструмент” е веществено средство, което позволява 
самостоятелно или във връзка с друго средство да се прехвърлят пари или парични 
стойности; 

Платежните инструменти биват два вида – Електронни платежни инструменти и 
платежни инструменти с правно значение (чек и пътнически чек). Тъй като преобла-
даващата част от престъпленията по чл. 249, ал.1 НК се извършват посредством елек-
тронни платежни инструменти (и предимно банкови платежни карти), тук ще разгле-
даме тяхната характеристика. 

Двете най-популярни платежни банкови карти са кредитните и дебитните карти. 
Дебитната карта позволява на титуляра да има достъп до средства в размер на разпо-
лагаемата наличност по банковата сметка или до определен лимит. При покупка, 
сумата се изтегля от банковата сметка. Кредитната карта позволява на титуляра да 
има достъп до средства по предварително договорен кредит, като от него се изтегля 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 349

сумата за покупка. Операциите, които се извършват с банкови карти са: теглене на 
пари в брой, чрез терминални устройства АТМ (банкомати); плащане на стоки и 
услуги и получаване на пари в брой, чрез терминални устройства ПОС;  плащане на 
стоки и услуги чрез виртуални терминални устройства ПОС/чрез интернет;  превод 
между сметки чрез терминални устройства АТМ;  плащане на услуги чрез терминал-
ни устройства АТМ;  справочни и други платежни и неплатежни операции. Те могат 
да се извършват само лично от оправомощения държател.  

Престъплението по чл. 249, ал.1 НК систематично е поставено в глава шеста, 
раздел VII „Престъпления против паричната и кредитната система”, а престъпле-
нието по чл. 195, ал.1, т. 2 НК – в глава пета, раздел I „Престъпления против 
собствеността”. Това е обусловено от различния обект на престъпно посегателство. 
Непосредствен обект на кражбата са обществените отношения, свързани с нормално-
то упражняване на правото на собственост върху движими вещи, (в т. ч. и пари). Не-
обходимо условие за това е паричната сума да се намира във фактическа власт на ли-
цето, от което се отнема. Непосредствен обект на престъплението по чл. 249, ал.1 НК 
са обществените отношения, свързани със сигурността на паричната система, като 
част от стопанската дейност в страната.  

До 2002 г., когато чрез използване на платежен инструмент без съгласие на 
титуляра са били отнемани парични суми, тези деяния се квалифицираха по чл. 209-
211,  чл. 244, ал. 1, чл. 195, ал. 1, т. 4 и други текстове от НК.  Вероятно не са били 
редки случаите, когато наказателното преследване е прекратявано поради несъставо-
мерност. Едва от 2002 г. използването на електронни платежни инструменти или на 
данни от тях без съгласието на титуляря, са криминализирани, с изменението на  
чл. 249, ал. 1 НК. 

В исторически план съставът на престъплението по чл. 249, ал.1 НК претърпя 
известни трансформации през годините. В първоначалната му редакция предмет на 
престъплението беше чек, а изпълнителното деяние обхващаше издаването на чек без 
покритие. Съставът беше субсидиарен спрямо документните престъпления и доку-
ментната измама, тъй като чекът е едновременно и платежен инструмент, и доку-
мент. Текстът на чл. 249 НК се прилагаше като изключение само в случаите, когато 
чекът е истински и разпоредбите за документните престъпления и документната 
измама не можеха да намерят приложение.  През 2002 г. като предмет на престъпле-
нието за пръв път беше посочено общото понятие „платежен инструмент” [7].  От този 
момент престъплението по чл. 249 придоби самостоятелно значение. От допълващ, 
той се превърна в основен състав, визиращ непозволеното използване на платежни 
инструменти и като такъв изключваше приложението на чл. 212 или 212а, както и на 
кражбата, чрез използване на техническо средство, каквато беше преобладаващата 
практика до този момент.   

До 13.10.2006 г. престъплението беше на формално извършване, като настъпи-
лите вреди бяха квалифициращ признак по ал. 3. Още по-голямо усложнение относно 
приложимия наказателен закон се получи и при следващото изменение на чл. 249, ал. 1 
НК през 2006 г., когато самият основен състав включи престъпен резултат – настъп-
ването на значителни имуществени вреди. Това трансформира престъплението от 
формално в резултатно.  

Остана открит въпросът кой е приложимият закон, ако с неправомерното изпол-
зване на платежния инструмент вредите не са значителни, респ. неправомерните до-
ходи не са значителни? 

Отговор на този въпрос се опита да даде Указание на Зам. главния прокурор при 
ВКП (изх. № 281/ 20.08.2007 г.). Вярно е, че то беше издадено при действието на пре-
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дишната редакция на чл. 249, ал. 1 НК, но е важно указаното в т. 2, съгласно която, 
когато компетентната окръжна прокуратура намери, че заради липсата на значителни 
имуществени вреди, (каквото беше изискването на тогавашната редакция на чл. 249, 
ал. 1 НК), непозволеното отнемане на пари от банкомат с чужда карта е несъставо-
мерно по чл. 249, ал. 1 НК. В тези случаи тя следва да възложи на съответната 
районна прокуратура да се произнесе за наличието на измама по чл. 209, ал. 1 НК, 
кражба по чл. 195, ал. 1, т. 4 НК или присвояване по чл. 207, ал. 2 НК 

При сега действащата редакция на чл. 249, ал.1 НК в теорията и практиката се 
защитават различни схващания относно това дали престъплението е формално или 
резултатно 

[5]. Преобладаващата част от  авторите приемат, че престъплението е фор-
мално, тъй като обективната му страна включва само изпълнително деяние. То е до-
вършено в момента на използването на платежния инструмент или на данните от 
него.  Такава е и практиката на ВКС [8]. Друга част посочват, че престъплението е ре-
зултатно, като извод за престъпният резултат се прави от кумулативната санкция 
„Глоба  в двойния размер на получената сума”.   

При сега действащата редакция на 249, ал. 1 НК,  текстът придоби субсидиарен 
характер и се прилага само „доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъп-
ление”. Така непозволеното ползване на чужда банкова карта ще бъде налице в мал-
кото случаи, когато няма да е налице квалифицирана кражба. С оглед общите 
правила за съотношението между първичен състав (кражба) и субсидиарен състав 
(чл. 249, ал. 1 НК), ако посредством използването на платежен инструмент са отнети 
парични средства от титуляра на сметката, деянието ще осъществява състава на ква-
лифицирана кражба, тъй като тя ще е по-тежко наказуемото престъпление.  

Това схващане е залегнало и в доктрината [9].  Счита се, че когато има осъщест-
вена транзакция, е налице в повечето случаи квалифицирана кражба, чрез използване 
на техническо средство. Аргументите най-общо са следните: На първо място платеж-
ният инструмент (в частност дебитната карта) има веществен характер и отговаря на 
понятието „техническо средство, дадено от доктрината[2] . Това средство служи за 
техническа операция (транзакция). Чрез използването му деецът прекъсва фактичес-
ката власт върху  банкнотите в банкомата и установява своя такава. Тук начинът за 
отнемането на парите е използването на платежния инструмент. На второ място, от 
субективна страна, деецът има намерение да присвои чужди пари, като съзнава, че 
използването на инструмента е само начин за отнемането им. Цялата му дейност е 
насочена към постигането на тази крайна цел.  В прокурорската и съдебната практика 
се забелязва един съществен пропуск и той е, че не се обръща внимание на  субектив-
ната страна на престъплението, а дейността по доказване се ограничава само до уста-
новяване на субекта и обективната страна.  

Субсидираният характер на престъплението по чл. 249а, ал. 1 НК изисква да се 
разгледат хипотезите, при които кражбата ще е по-тежко наказуемо престъпление и 
кога престъплението по чл. 249а, ал. 1 НК ще е по-тежко наказуемо. 

НПК не съдържа дефиниция на понятието „закон за по-тежко наказуемо пре-
стъпление”. Такава се съдържа в Тълкувателно решение № 57 от 4.XII.1984 г. по  
н. д. № 13/84 г.  Съгласно това решение, по-тежко наказуемото се определя от вида и 
размера на предвиденото за него наказание. Последователността на различните видо-
ве наказания и тяхната тежест са дадени в чл. 37 НК. Когато за отделните престъпле-
ния са предвидени наказания от едни и същи вид, по-тежко наказуемо престъпление 
е това, за което е предвиден по-висок максимум при еднакъв минимум, по-висок 
минимум при еднакъв максимум, а при еднакъв минимум и максимум – това, за кое-
то са предвидени кумулативно и други наказания. В Тълкувателното решение не е да-
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ден отговор на въпроса кое е по-тежко наказуемо престъпление в случаите, когато и 
максимумът, и минимумът на наказанията са различни, като едното наказание е с по-
висок максимум, а другото – с по-висок минимум.  Правната доктрина [10]  счита, че в 
такъв случай следва да се преценява конкретно – ако ще се налага наказание при пре-
вес на отегчаващите обстоятелства, се сравняват максимумите, а при превес на смек-
чаващите – минимумите. 

На пръв поглед престъплението по чл. 249, ал. 1 НК се явява по-тежко поради 
наличието на две кумулативно налагани наказания  – „Лишаване от свобода от две до 
осем години” и „Глоба до двойния размер на получената сума”, докато за кражбата 
по чл. 195, ал. 1 НК е предвидено само едно – „Лишаване от свобода от една до десет 
години”. 

Това наказание, обаче, не може да се приложи поради формалния характер на 
престъплението [9]. Въпреки трансформирането на престъплението от резултатно във 
формално, законодателят пропусна да коригира начинът на определяне на кумула-
тивно налаганото наказание „Глоба до двойния размер на получената сума”, която 
санкция беше обвързана с престъпния резултат, изискващ се в предишната редакция 
на нормата.  Налагането на такова наказание към настоящия момент не е възможно, 
тъй като в част от случаите използването на платежен инструмент не е обвързано с 
получаването на суми и няма как на такава база да се определи размерът на глобата. 
Следователно преценката кое е по-тежко наказуемо престъпление, следва да се прави 
при сравняване на наказанията „Лишаване от свобода” за двете престъпления. 

Двете престъпления са с различни минимуми и различни максимуми на предви-
деното наказание „Лишаване от свобода”. Престъплението по чл. 195 е от една до де-
сет години, а това по чл. 249, ал. 1 – от две до осем години. Следователно при пре-
ценката кое е по-тежко наказуемо, следва да се имат предвид всички правила за ин-
дивидуализиране на наказанието по глава V от общата част на НК и от тук,  ако ще се 
налага наказание при превес на отегчаващите обстоятелства, ще се сравняват макси-
мумите, а при превес на смекчаващите – минимумите. 

Преценката се свързва на първо място с изследване на обстоятелствата, които 
определят степента на обществена опасност на деянието, като признак от обектив-
ната страна на престъплението – начина на извършване, време, място, обстановка, 
както и наличието на вреди от престъплението (несъставомерни по чл. 249, ал. 1 НК 
или съставомерни  по чл. 195, ал.1 т. 4 НК).  

На второ място, следва да се прецени обществената опасност на дееца. Тя се оп-
ределя от смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства (съдебно мина-
лото – брой и вид на осъжданията за какви престъпления, трудовата и обществената 
биография; други незавършени наказателни производства; характеристични данни; 
поведението му по време или след извършване на престъплението, поведението му 
по време на наказателното производство; повече от един квалифициращ (привилеги-
роващ) признак; обстоятелства, от които може да се направи извод за бъдещото раз-
витие на дееца (личностна характеристика, семейната и приятелската среда, образо-
вание и др.), здравословното му състояние, възрастта и др. 

На трето място – от субективна страна следва да се преценят смекчаващите и 
отегчаващите вината обстоятелства – подбуди, мотиви, цели, намерения, емоционал-
но състояние и пр. 

Едва след съвкупната преценка на всички горни обстоятелства може да се ква-
лифицира правилно деянието. При превес на отегчаващите обстоятелства,следва да 
се преценят максимумите на наказанията за двете престъпления, (следователно по-
тежко наказуемо престъпление ще е кражбата), а при превес на смекчаващите следва 
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да се сравняват минимумите, (като по-тежко наказуемо ще е неправомерното използ-
ване на чужд платежен инструмент).  

В случаите, когато има и друг квалифициращ признак по чл. 195, ал. 1 НК, ос-
вен т. 4, пр. второ, (напр. кражба от длъжностно лице, което се е възползвало от слу-
жебното си положение), кражбата щe e по-тежко наказуемо престъпление, тъй като 
наличието на повече квалифициращи признака означава, че при индивидуализация на 
наказанието, съдът следва да определи наказание към горната граница. 

В останалите случаи, квалифицираната кражба винаги ще е по-тежко наказуемо 
престъпление – предвиденото наказание по ал. 2 на чл. 195 НК е лишаване от свобода 
от три до петнадесет години, като е регламентирано и алтернативно наказание –  кон-
фискация до една втора от имуществото на виновния; Наказанието по  чл. 196, ал. 1 т. 
2  НК е лишаване от свобода от пет до петнадесет години, както и алтернативно нака-
зание по ал. 2 – конфискация до една втора от имуществото на виновния; Наказание-
то по чл. 196а НК е лишаване от свобода от десет до двадесет години и конфискация 
на цялото или на част от имуществото на виновния; Наказанието по чл. 197, ал.1 т. 5 
НК е лишаване от свобода от осем до двадесет години. 

По-леко наказуеми ще са привилегированите състави на кражбата – по чл. 197, 
ал. 1 т. 3 и 4 НК. Следователно в случаите, когато посредством използването на пла-
тежен инструмент са отнети чужди пари и до приключване на съдебното следствие в 
първоинстанционния съд отнетата сума бъде възстановена, ще се приложи разпоред-
бата на чл. 249, ал.1 НК, като по-тежко наказуемо престъпление, а не разпоредбата на 
чл. 197 НК. 

 
Литература, Бележки: 
 
1. ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г.,   
2. Стойнов, Ал. Престъпления против собствеността, изд. Сиела 2003 г., стр. 50 
3. Стойнов, Ал. Престъпления против собствеността, изд. Сиела 2003 г., стр. 50 
4. ППВС 69-71; ТР 36-61-ОСНК; ТР 127-63-ОСНК; ТР 54-89-ОСНК и др. 
5. Гиргинов, Ант. „Престъпления против паричната и кредитната система” – 

въпроси de lege lata и de lege ferenda”, Асоциация „Прозрачност без граници ” 
София 2009 г. г., стр. 4 и 5; Авт. колектив с научен ръководител проф. д-р Евгения 
Коцева – Владимирова, „Противодействие на организираната престъпност”, изд. 
на Прокуратурата на РБ, 2013 г. стр. 142- 144 и стр. 191 – 193; Богданова, П.  
„Престъпления против паричната и кредитната система”, Бюлетин на асоциацията 
на прокурорите в България, бр. 4, 2008 г.  

6. ЗИДНК, ДВ, бр. 92/2002 г. 
7. Решение №  249-2010-ІІІ н.о. на ВКС, Решение № 152-2012 г. на І н.о. на ВКС и 

др. 
8. Авт. колектив с научен ръководител проф. д-р Евгения Коцева – Владимирова, 

„Противодействие на организираната престъпност”, изд. на Прокуратурата на РБ, 
2013 г. стр. 142- 144 и стр. 191 – 193  

9. Чинова, М. „Досъдебното производство по НПК”, изд. Сиела 2013 г. , стр. 347 
 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 353

 
ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО  
НА БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 

 

ас. д-р Петя Велинова Митрева 
Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет 

 
EUROPEAN TRENDS IN DEVELOPMENT OF BULGARIAN 

CRIMINAL LAW 
 

Ass. Petya Velinova Mitreva, PhD 
 
 

Abstract: The author represents the main characteristics of the European Union Criminal 
Law that influence Bulgarian Criminal law. Most of them are related to broaden 
criminalization in the areas of particularly serious crime with a cross-border dimension 
and the process of harmonization of Bulgarian criminal law according to EU standards.   
 

Keywords: European Union criminal law, eurocrimes, minimal rules, particularly serious 
crime with a cross-border dimension. 
 
 

Увод 
През последните десетилетия българското наказателно законодателство следва 

разнопосочни тенденции за развитие. От една страна, това е резултат от икономичес-
ки и социални фактори, които водят до значително повишаване ръста на престъп-
ността. От друга страна, външнополитически процеси, сред които най-важен е член-
ството на страната ни в Европейския съюз, предпоставят промени в наказателноправ-
ната ни система. Не без значение е и бурното развитие на техниката и технологиите, 
които улесняват извършването на редица традиционни престъпления и водят до поя-
вата на нови форми на престъпна активност. 

Като първоначален отговор на нарастващата през 90-те години на миналия век 
престъпност, законодателят широко използва ресурсите на наказателната отговор-
ност. В особената част на НК са предвидени редица нови престъпления.[1] Това от 
своя страна поставя въпроса за необходимостта от декриминализация, с цел облекча-
ване на правосъдната система. Диференциацията на наказателната отговорност и на-
казанията също търпи противоречиви промени. Увеличени са санкциите за редица 
престъпни състави.[2] Същевременно, предприетата линия за увеличаване тежестта 
на санкциите протича паралелно с включване на нови законови възможности за ре-
дукция на наказанието на процесуални основания (при решаване на наказателни дела 
по реда  на споразумението и съкратеното съдебно следствие). Притеснителна тен-
денция е, че чл. 55 от НК се превръща от изключителна разпоредба с норма за масово 
прилагане без наличието на многобройни или изключителни смекчаващи обстоятел-
ства.  
                                                 
1 Например трафикът на хора (раздел IX от ос.ч. на НК); Престъпленията против спорта по 
глава 8а от ос. ч. на НК и др.  
2 Груев, Л. Санкционната система по българското наказателно право. С., 1997 г., с.9. 
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Тези противоречиви тенденции в развитието на наказателното законодателство 
протичат в етап на възникване и развитие нов правопорядък в Европа – наказателно-
то право на ЕС.[3] В юридическата литература възникването и развитието на наказа-
телноправната компетентност на ЕС се анаризира в контекста на три основни пробле-
ма. На първо място, компетентността на Съюза в областта на наказателното право се 
разглежда като част от развитието на правото на ЕС. Вторият въпрос разглежда 
наказателното право на ЕС като правопорядък, който пряко повлиява национални-
те наказателни законодателства. Не по-малко внимание заслужава и проблемът 
за вътрешната непротиворечивост на националното наказателното законода-
телство в процеса на неговото европеизиране. 

Настоящият доклад има за цел да разгледа някои от аспектите на влиянието на 
наказателното право на ЕС върху българското наказателно право от гледна точка на 
необходимостта от непротиворечивост и съгласуваност на националната ни наказа-
телноправна система. Основният проблем, предмет на анализ са перспективите 
пред българското наказателно законодателство в контекста на националните 
традиции и европейските ангажименти на страната ни.  

 
I. Основни характеристики на наказателноправна компетентност на ЕС 

 

1. Първите учредителни договори за създаването на Обединена Европа не 
предвиждат компетентност на Съюза в областта на наказателното право. Десетилетия 
наред Съдът в Люксенбург изрично подчертава, че наказателното право е област, 
която попада в изключителната компетентност на държавите-членки. С развитието на 
ЕС и неговата правна система в останалите области на правото, под влиянието на 
фактори от икономически, политически и социален характер постепенно се обоснова-
ва и необходимостта от обща наказателна политика на Съюза. Наказателноправната 
компетентност на ЕС възниква имплицитно в бившия първи стълб [4], но формално 
тя се признава и получава законодателна регламентация рамките на третия стълб с 
влизане в сила на договора за Европейския съюз.[5] В периода след влизането в сила 
на договора от Маастрихт наказателноправните въпроси са предмет на междудържав-
но сътрудничество. Едва с влизането в сила на Лисабонския договор наказателно-
правната компетентност на ЕС придобива характер на самостоятелна правна област, 
с произтичащи от специфичната й правна природа принципи и съдържание. Съвре-
менният етап на развитие на наказателното право на ЕС е резултат от сложна инсти-
туционална еволюция.[6] Тя протича постепенно, с различен интензитет в отделни 
сфери на наказателното право. Това води до различни по основание, обем и степен 
влияния в наказателните системи на държавите членки.[7] Следователно, първият 

                                                 
3 Терминът се използва условно, за да обозначи нарастващата компетентност на ЕС в областта 
на наказателното право. Повече по въпроса: Панайотов, П. Наказателно право на Европейски 
съюз и българското наказателно право, С. 2012 г., с. 75 и сл.  
4 Повече по въпроса за развитието на наказателноправната компетентност в рамките на първия 
стълб: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the 
implications of the Court’s judgment of 13 September 2005 (Case C-176/03 Commission v Council).  
5 Обособяват се три основни периода – преди влизане в сила на договора от Маастрихт; 
Период от 1993 до влизане в сила на договора от Амстердам през 1999 г. и Лисабонският пе-
риод, в който вече се поставя въпроса за самостоятелния правен отрасъл. Klip, A. European 
Criminal Law. An interactive Approach. 2th edition. 2012 Inetsentia. p.171-178.  
6 Greg P. Grainne de Burca, Oxford, 2011, The Evolution of EU Law, p. 292-293.  
7 Например компетентността на Съюза по чл. 83, алл.1 от ДФЕС и по чл. 325, ал.4 от ДФЕС. 
Вж. Панайотов, П. Цит. съч. с.58-60. 
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фактор, който се отразява на наказателноправните системи на държавите е 
липсата на цялостна наказателноправна система на ЕС. Това очертава въпросът 
за влиянието на наказателното право на ЕС върху националните правни системи в 
следните три аспекта: принципи и сфери на компетентност на Съюза и националните 
закнодателни органи; характеристика на съставите на престъпленията и санкциите за 
тях; влияние на правото на ЕС върху общите части на наказателните законодател-
ства.  

 

2. Наднациналното наказателно право се основава на две категории принципи. 
1) принципи за упражняване на компетентност. Те произтичат от правото на ЕС; 
2) принципи, които стоят в основата на неговото съдържание. Принципите на 
класическото наказателно право най-ясно показват взаимната връзка между наказа-
телноправните традиции на държавите-членки и международната система за защита 
правата на човека, от една страна и наказателното правото на ЕС, от друга. Принци-
път на законоустановеност, принципът на хуманизъм и минимум наказателна репре-
сия, принципът на вината, са основополагащи и за наказателноправната компетент-
ност на ЕС. Следва да се подчертае, че традиционните принципи на наказателното 
право заемат основно място сред факторите, способстващи възникването на наказа-
телноправната компетентност в разглежданата област. Другите важни фактори имат 
социално-икономически характер, като развитието на вътрешния пазар, и свързаните 
с това заплахи за основните права и сигурността на Съюза. Те налагат необходи-
мостта от обща наказатела политика. Значението на основните ръководни начала в 
наказателното право е че правят възможно осъществяването на тази политика на 
Съюза. Причината за това е, че принципите на наказателното право синтезират ево-
люцията на основни наказателноправни идеи и стоят в основата на всички съвремен-
ни наказателни законодателства, независимо от националните специфики. Тези, тра-
диционни наказателноправни принципи, обаче придовибат различно съдържание в 
европейски контекст. Например принципът ultima ratio на наднационално ниво се 
разглежда като възможност за Съюза да законодателства в наказателноправна мате-
рия, само когато същите цели не могат да бъдат постигнати на национално ниво 
(включително и наказателноправни мерки). В национален контекст наказателното 
право е последно средство за въздействие в случаите, когато на даден вид противо-
правна дейност не може да се въздейства чрез по-лек вид държавна принуда. Причи-
ната за различията в съдържателно отношение на традиционните принципи е тази, че 
упражняването на компетентността на ЕС се осъществява въз основа на принципи, 
характерни за правото на ЕС като уникален правопорядък. Принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и лоялно сътрудничество произтичат от вида 
компетентност на ЕС в областта на наказателното право – споделената компетент-
ност (чл. 2, §2 от ДФЕС). Споделената компетентност дава възможност на държави-
те-членки да упражняват компетентност, доколкото Съюзът не е упражнил своята. 
Това означава, че развитието на националните наказателноправни системи се осъще-
ствява на две нива – национално – области, в които Съюзът не упражнява своята ком-
петентност и наднационално – случаите, когато за държавата възниква задължения, 
произтичащи от упражнената от Съюза компетентност. Това поражда въпроса за 
съгласуваността на тези две наказателноправни области на национално ниво, 
където се прилагат наказателноправните норми.  

Съгласно принципа на субсидиарност и Съюза, и държавите-членки могат да 
законодателстват в областта на наказателното право. (чл. 5 § 3 от ДЕС). Принципът 
ограничава суверенното право на държавата самостоятелно да прецени необходи-
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мостта от наказателноправно въздействие спрямо даден вид общественоопасни дея-
ния. От друга страна, в съответствие с принципа на субсидиарност Съюза има право-
мощия да законодателства в наказателноправна област само, когато това е необходи-
мо, т.е когато целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в до-
статъчна степен на национално ниво.  

Принципът на лоялното сътрудничество (чл. 4 § 3 от ДЕС) определя, че  
Съюзът и държавите-членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълне-
нието на задачите, произтичащи от Договорите. В светлината на разглежданата тема-
тика, ако принципът за субсидиарност очертава сферите на компетентност на Съюза 
и държавите членки в областта на наказателното право, то принципът на лоялно съ-
трудничество изисква взаимодействие между ЕС и държавите по постигане на зада-
чите, свързани с противодействието на престъпността.   

По силата на принципа на пропорционалност (5 § 4 от ДЕС), съдържанието и 
формата на дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на 
Договорите. Този принцип изразява връзката наказателно право на Съюза с правото 
на ЕС и целта на Договорите. С други думи, принципът на субсидарност определя да-
ли криминацизацията протича на наднациолнално или национално ниво, а принципът 
на пропорционалност очертава границите на криминализация на наднационално 
ниво. Важно е да се подчертае, че принципът на пропорционалност има характерис-
тика както на принцип, свързан с компетентността на Съюза, така и в съдържателно 
отношение – като основополагащ по отношение на вързката между тежестта на пре-
стъплението и наложеното наказание. В този смисъл той е  възпроизведен и в чл. 49 
от Хартата на основните права на ЕС (Принципи на законност и пропорционалност 
на престъплението и наказанието).[8] С развитието на наказателноправната компе-
тентност на ЕС, значението на принципа на пропорционалността следва да се раз-
глежда на три самостоятелни нива: 1) При изграждане на минималните парвила за 
определяне на престъпленията и санкциите, съгласно чл. 83, §1 от ДФЕС; 2) При кон-
струиране на съставите на престъпленията и диференциацията на санкциите в нацио-
налните наказателни законодателства; 3) При определяне на наказанието от нацио-
налните съдилища.  

Краткият анализ на принципите на наказателното право на ЕС позволява да се 
направят следните по-важни изводи: Характерът на споделената компетентност опре-
деля две нива на законодателна активтност – наднационално и национално. Тя предо-
пределя и различното съдържание на традиционните наказателноправни принципи в 
европейски контекст.[9] И традиционните наказателноправни принципи, и тези за уп-
ражняване на компетентност следва да се разглеждат в контекста на целите, произти-
чащи от първичното право на ЕС. [10] Това води до извода, че наказателното право на 
ЕС следва собствена логика на развитие и се ограничава до конкретни области, с тен-
денцията те да бъдат разширявани.     

                                                 
8 Значението на съответствието между престъплението и наказанието е изтъкнато още през 
XVIII в. в известния труд на Ч. Бекария „За престъпленията и наказанията“ (1764) Cesare 
Bonesana di Beccaria. An Essay on Crimes and Punishments (1764). Chapter VI. Оn the proportion 
between the crime and punishment. – http://www.constitution.org/cb/crim_pun.htm Той е норматив-
но установен в чл. 35, ал.3 от НК.   
9 Scalia, V. Protection of Fundamental Rights and Criminal Law. The Dialogue between the EU 
Court of Justice and the National Courts., Eurocrim. The European Criminal Law Associations 
‘forum, 3/2015, p.101. 
10 Melander, S. Ultima Ratio in European Criminal Law, p.51, (Oñati Socio-Legal Series, v. 3, n. 1 
(2013) http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/193/83). 
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3. Съгласно чл. 83, §1 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът, чрез дирек-
тиви, в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да установят 
минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в 
областта на особено тежката престъпност с трансгранично измерение, произти-
чащо от естеството или последиците на тези деяния или от особена необходимост за 
общо противодействие.  

Нормата изброява десет области, в които ЕС е компетентен, известни като евро‐
престъпления.[11] Тези области са: Тероризъм; Трафик на хора и сексуална експлоата‐
ция на жени; Сексуална експлоатация на деца; Незаконен трафик на наркотици; Неза‐
конен трафик на оръжия; Изпиране на пари; Фалшифициране на платежни средства; 
Корупция; Компютърна престъпност; Организирана престъпност.  

Критериите, заложени в чл. 83, §1 от ДФЕС – предвиждане на минимални 
правила за определяне на престъпленията и санкциите по отношение на особено 
тежка престъпност с трансгранично измерение напълно кореспондират с необхо-
димостта от наднационална, обща политика за противодействие, тъй като тази цел би 
била по-добре постигната на равнището на Съюза, съобразно изискванията на чл. 5 § 
3 от ДФЕС. В разпоредбата на чл. 83, §2 от ДФЕС допълнително са уточнени облас-
тите, в които е възможна наказателноправната компетентност на Съюза.  

Гаранции за съхраняване на автономността на наказателноправните системи на 
държавите са предвидени в чл. 83 § 3, т.3 от ДФЕС: „Когато член на Съвета счита, 
че проект за директива, посочена в параграф 1 или 2, би засегнал основни аспекти 
на наказателноправната система на неговата държава, той може да поиска този 
въпрос да бъде отнесен до Европейския съвет“. Така от една страна въпросите за 
криминализацията на някои особено тежки престъпленията и диференциацията на от-
говорността за тях се извеждат на наднационално ниво. По този начин, чрез актовете 
на ЕС се гарантират правата и свободите на гражданите на Съюза и реакция на остра-
та нужда от противодействие на трансграничната престъпност. От друга страна се 
гарантира самостоятелността на наказателноправните системи на държавите-членки, 
тъй като се цели хармонизация, а не унифициране на наказателните законодателства.  

Понятието за особено тежка престъпност с трансгранично измерение по 
смисъла на чл. 83, §1 ДФЕС не е дефинирано, но неговото смислово съдържание се 
разкрива по тълкувателен път. Разпоредбата очертава области на особено тежка 
престъпност, а не вид престъпления. Това не е терминологично уточнение, а касае 
границите на упражняване на компетентност. Това становище се аргументира и от 
анализа на актовете на вторичното законодателство на ЕС. Директивите във всяка об-
ласт съдържат минимални правила относно групи престъпления, които засягат разно-
родни обществени отношения (например правните актове за противодействие на 
тероризма включват четири групи престъпления – терористични престъпления, 
престъпления, свързани с терористични групи, престъпления, свързани с терористич-
ни дейности, други престъпления, свързани с терористични дейности). Същевремен-
но, освен посочените в директивата престъпления, държавите могат по тяхна прецен-
ка да криминализират и други деяния, спадащи към съответната област. 

                                                 
11 Понятието се използва в актовете на Европейската комисия и правната литература по отно-
шение на установените в чл. 83, ал.1 от ДФЕС области. (Communication from the Commission to 
the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The 
Committee of Regions, Towards an UE Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of 
EU policies through criminal law, Brussels 20.09.2011, COM (2011)573 final, p. 5. ) 
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Областите на компетентност на Съюза засягат престъпления с трансграничен 
характер. Трансграничното измерение произтича от естеството на деянието и естест-
вото на последиците; В доктрината въпросът за трансграничния характер на престъп-
ленията не е дискусионен. Основателно се приема, че трансграничното измерение 
може да е реално (деянията от съответния вид да са извършени на територията на 
една държава, а последиците да настъпят на територията на друга държава), но това 
може да е само потенциална опасност.[12] Основният въпрос е дали всички видове 
престъпления от посочените категории отговарят на критерия за особена тежест и 
изискват необходимост от общо противодействие? Според мен застъпването на това 
становище е лишено от основание. Принципът на субсидиарност не изключва законо-
дателното правомощие на националния законодател в нито една област, включително 
и в областите на особено тежка престъпност.[13] В този смисъл са и актовете от вто-
ричното законодателство на ЕС. Например в т. 11 от Директивата относно атаките 
срещу информационните системи се дифренцира маловажния случай на компютърно 
престъпление, който не попада в законодателната компетенстост на Съюза, а на 
държавите-членки. [14]  

Следователно, законодателната активност в посочените в чл. 83, § 1 от ДФЕС 
области не е изключително правомощие на Съюза по отношение на всички престъп-
ления от посочените сфери, а само по отношение на тези, които налагат необходи-
мост от общо противодействие. Като критерий необходимостта от общо противо-
действие е израз именно на оценката на „особено тежка престъпност“. Тя може да 
произтича не само от това, че в резултат на престъплението са засегнати повече дър-
жави, а от общите принципи и ценности на Съюза. Аргументи в подкрепа на това ста-
новище могат да бъдат посочени и при анализа на понятието „минимални правила“ 
относно престъпленията.  

При посочените предпоставки Съюзът има правомощието да предвиди мини-
мални правила относно престъпленията и санкциите. Значението на понятието 
„минимални правила“ е двусмислено в неговия европейски и национален наказател-
ноправен контекст.[15] Правилото само по себе си означава норма, модел за поведе-
ние, който е структуриран от редица елементи.[16] В българсакта и чуждестранната 
теория е утвърдено разбирането, че под минимални правила се разбират елементите 
на състава на престъплението.[17] Резонно се поставя въпросът дали отделната дър-
жава има възможност да добави допълнителни признаци, към „минималните“, уста-
новени в съответната директива. В този смисъл следва да се има предвид наказател-
ноправните последици от добавяне на елементи над минимума в съставите на пре-
стъпления на национално ниво. Включването на допълнителни елементи в състава на 
престъплението би довело до стесняване на приложното поле на състава, а от там и 
на наказателната отговорност. Следователно, касае се за стриктно задължение на 
държавите, без право на самостоятелна преценка относно принаците на състава на 
                                                 
12 Панайотов Пл. Цит. съч. с.51. 
13 Melander, S. Ultima Ratio in European Criminal Law, p.53, (Oñati Socio-Legal Series, v. 3, n. 1 
(2013) http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/193/83). 
14 Директива 2013/40/ЕС на ЕП и на Съвета от 12 август 2013 г. относно атаките срещу  инфор-
мационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета, Официа-лен 
вестник на Европейския съюз, L 218, 14 август 2013 г.  
15 Klip, A. European Criminal Law. An interactive Approach. 2th edition. 2012 Inetsentia. p. 166. 
16 http://tolkslovar.ru/p16596.html 
17 Панайотов Пл. Цит. съч. с.51. Klip, A. European Criminal Law. An interactive Approach. 2th 
edition. 2012 Inetsentia. p. 166. 
 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 359

престъплението. Това означава, че минималните правила се явяват едновременни и 
максимални за основните и някои от квалифицираните състави на престъпления. По 
отношение на тях, държавите не могат да предвиждат допълнителни признаци на 
съставите, защото по този начин се стеснява обемът на наказателна отговорсност.[18] 
Това аргументира становището, че се касае за минимум криминализация в отделна 
сфера на престъпна активност, а не за минимум съставомерни признаци за отделно 
престъпление. Следователно терминът „минимални правила относно престъпления-
та“ следва да се схваща в по-широк смисъл, не само като минимум елементи на със-
тава на дадено престъпление, а и като минимум деяния, които трябва да се кримина-
лизират в съответната област. Само в този смисъл терминът е съвместим с принципи-
те на наказателното право на ЕС и с идеята за очертаване на правната рамка в отдел-
ните области на особено тежка престъпност. Езиковото тълкуване на разпоредбата 
също води до този извод. Съюзът има право да законодателства по отношение на 
най-тежките форми на престъпност в посочените области, които отговарят на кри-
териите, установени за особено тежка престъпност. Това обяснява защо държавите са 
задължени да установят нормите по отношение на основните и квалифицирани 
състави, а привилигериваните случаи са оставени на тяхна преценка. 

Правомощието на Съюза за определяне на минимални правила относно санк-
циите се основава на принципа на пропорционалност (Чл. 49 от Хартата на основни-
те права на ЕС) и който намира израз в изискването санкциите да са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. Минималните правила могат да се отнасят както до 
основните, така и до квалифицираните и леконаказуеми състави на престъпления. В 
редица случаи, изрично се посочват отегчаващи, респ. смекчаващи обстоятелства, 
които не са признаци на състава, но могат да се вземат предвид от националните съ-
дилища.[19] Правните актове от вторичното законодателство на ЕС предвиждат отго-
ворност и за юридически лица, в зависимост от това дали националните правни 
системи ги признават за субекти на наказателното право, или те могат да носят друг 
вид юридическа отговоност. 

  

4. Анализът на вторичното законодателство на ЕС в наказателното право позво-
лява да бъдат направени изводи за ясно дефинирани цели, съобразени с зачитането и 
защитата на основните права, отразени в Хартата на основните права на ЕС; съответ-
ствие с наказателноправните принципи (в техния европейски смисъл), систематично 
отразяване на наказателноправни проблеми в областта на особено тежката престъп-
ност с трансгранично измерение. То се характеризира със свой понятиен апарат и 
структура, в която след определенията се посочват съставите на престъпленията в 
съответните области, минималните правила относно наказанията, както и наказател-
нопроцесуални въпроси, включително правата на жертвите от престъпления. Пре-
стъпните състави, конструирани на наднационално ниво на престъпленията се харак-
теризират със следните особености: 

 Разнообразие във формите на изпълнително деяние  
Дори в рамките на всеки подвид престъпления се наблюдава изключително раз-

нообразие в изпълнителното деяние. [20] 

                                                 
18 Klip, A. European Criminal Law. An interactive Approach. 2th edition. 2012 Inetsentia. p. 162. 
19 Напр. Чл. 3, т.2 от Рамково решение 2008/841 ПВР на Съвета от 28 октомври 2008 г. относно 
борбата с организираната престъпност.  
20 Например чл. 2, т. 1 от Директива 2011/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на 
Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета включва следните изпълнителни дияния: „набиране, 
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 Разнообразие в способите за извършване на престъпленията 
В основата на повечето престъпления стоят специфичните начини на осъще-

ствяване, което завишава обществената им опасност. Те могат да бъдат обособени в 
няколко групи – по принудителен начин, или със съгласие, което е без наказателно-
правно значение [21], чрез използване на интернет или други технологии.  

В тази аспект се отбелязва пропуск по отношение на използването на интернет-
комуникациите за осъществяване на редица престъпления – дискриминационни прес-
тъпления, подбуждане към тероризъм и т.н. Като способ за осъществяване на деяние-
то, възможностите на интернет-общуването са предвидени като признак на състава 
само в случаите на престъпленията, свързани с детска порнография и установяване 
на контакт с деца за сексуални цели.[22] 

 Разнообразие в елементите от субективната страна на престъпле-
нията (мотиви, специална цел). Наказателноправната компетентност на ЕС се осъ-
ществява само по отношение на умишлени престъпления. С подчертано значение е 
връзка между субективната и обективната страна на престъплението, която качестве-
но променя вида на престъплението. Широко се използва формулировката специален 
мотив или цел, който се порявява по отношение на предвидено в наказателното 
законодателство престъпно поведение. Например специалният мотив е този, който 
отличава престъпленията от омраза от други престъпления против личността и собст-
веността. Целите на тероризма разграничват терористичното престъпление от пре-
стъпленията против личността, собствеността, престъпленията, общоопасните пре-
стъпления и др. Със специална цел се характеризират и престъпленията, свързани с 
трафик на хора и сексуална експлоатация, като изрично се диференцира целта 
„експлоатация за престъпни дейности“.  

 Предвиждане на наказателна отговорност на етап, преди реалното 
увреждане на обекта на престъплението, чрез формулиране най-вече на формални 
състави на престъпления, наред с изрично указване за криминализацията на пригото-
влението и опита, подбудителството и помагачеството, допустителството.  

 Възможност за държавите да предвидят поощрителни разпоредби за 
посткриминално положително поведение [23] Такива поощритени разпоредби са 
характерни за българското наказателно законодателство. Например чл. 72 от НК от 
13.02.1951 г.(отм.) предвижда, че не се наказва член на организация или група по чл. 
70, който самоволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата или 
съобщи за нея важни сведения, преди да е извършено от нея или от него престъп-
ление.[24] 

 Диференциране на отговорността по отношение на маловажните 
случаи на даден вид престъпления.  За разлика от други области, където са предви-
дени единствено поощрителни разпоредби, европейската регламентация на компю-

                                                                                                                            
превоз, прехвърляне, подслоняване или приемане на лица, включително размяна или прехвър-
ляне на контрола над тези лица“. 
21 Например при трафик на хора, сексуална експлоатация на жени и деца и др.  
22 Чл. 6 от Директива 2011/92/ЕС на ЕП и Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография 
и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета 
23 Марков, Р., Поощрителните норми в наказателното право на Европейския съюз, Правна 
мисъл 4 / 2013, с. 56-57.; Панайотов, П., Цит. съч. с.91. 
24 Наказателен кодекс. Текст, съдебна практика, литература. ДИ „Наука и изкуство“, С. 1961 г. 
с. 177.  
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търните престъпления е съсредоточена единствено върху тежките форми на пре-
стъпна активност. Директива 2013/40/ЕС на ЕП и на Съвета от 12 август 2013 година 
относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 
2005/222/ПВР на Съвета определя, че значението на тези престъпления поризтича от 
факта, че те по своето естество са деяния с трансграничен характер. Следващата осо-
беност на компютърните престъпления е, че чрез атаки срещу информационните сис-
теми могат да бъдат улеснявани или извършени противоправни деяния за задоволява-
не на терористични цели, организирана престъпност, престъпления от омраза, сексу-
ална експлоатация на деца.[25] Това обосновава необходимостта от правна регламен-
тация на европейско равнище за по-тежки случаи. Маловажните случаи са изключени 
от обхвата на Директивата. В т.11 от мотивите й е определено кога случаят е мало-ва-
жен: „Определението за това какво представлява маловажен случай зависи от 
националното право и практика. Даден случай може да се счете за маловажен, 
например ако причинените от престъплението вреди и/или рискът, който то по-
ражда за публичните или частните интереси, като например по отношение на це-
лостта на компютърната система или компютърните данни или по отношение на 
неприкосновеността, правата или други интереси на дадено лице, са незначителни 
или от такова естество, че не е необходимо да се налага наказание в съответните, 
предвидени в правните разпоредби предели или да се налага наказателна отговор-
ност.“ Така се създава минимален праг на задължителна криминализация „поне в 
случаите, които не се считат за маловажни“. Това изрязява тенденция за по-ясна 
класификация на престъпленията и задълбочаване на диференциацията на наказател-
ната отговорност на европейско и национално ниво.  

 
II. Европеизиране на българското наказателно право 
 

1. Понятието европеизиране на националното законодателство е изследвано за-
дълбочено в българската наказателноправна наука. То отразява влиянието на наказа-
телното право на ЕС върху националното право. [26]  Това влияние се основава на 
примата на правото на ЕС над националното право и има за цел хармонизация на 
националните законодателства.[27] В юридически контекст хармонизацията се опре-
деля като процес на организация на връзките между различни елементи, които 
функционират в едно цяло и отразява взаимоотношението между европейското на-
казателно право и националното наказателно право.[28] В основата на хармонизация-
та стоят общите принципи на наказателното право, които позволяват да бъдат изгра-
дени сходни наказателноправни разпоредби в различните държави, което напълно 

                                                 
25 Това е ясно изразено в т. 3 от мотивите на Директивата „Атаките срещу информационните 
системи и, по-специално атаките, свързани с организираната престъпност, представляват за-
силваща се опасност както в Съюза, така и в световен мащаб, а съществува и растяща загри-
женост от вероятни атаки по терористични или политически подбуди срещу информационните 
системи, които са част от критичната инфраструктура на държавите-членки и на Съюза.“ 
26. В широк смисъл европеизирането отразява взаимното влияние между европейското и нацио-
налтото наказателно право. Панайотов, П., Цит. съч. с.280-281 
27 Felicitas M. Tadic, How harmonious can harmonisation be? A theoretical approach towards 
harmonisation of (criminal) law, Harmonisation and harmonising measures in criminal law, Edited bij 
André Klip and Harmen van der Wilt. Amsterdam, 2002, p,11. 
 

28 Felicitas M. Tadic, How harmonious can harmonisation be? A theoretical approach towards 
harmonisation of (criminal) law, Harmonisation and harmonising measures in criminal law, Edited bij 
André Klip and Harmen van der Wilt. Amsterdam, 2002, p.16 
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съответства на идеята за правна сигурност в ЕС (lex certa principle). При транспонира-
не на съответните директиви на национално ниво, законодателните органи имат две 
основни задължения – на първо място, да съгласуват националното законодателство с 
това на ЕС в съответната област и на следващо място да гарантират вътрешната 
безпротиворечивост на общите и особени части, вследствие изпълнението на 
тези задължения. 

Основните предизвикателства, които стоят пред държавите са свързани с разли-
чията в степента на абстрактност на нормите от националното и наднационалното на-
казателно право, различия в понятииния апарат и не на последно място –  различието 
в критериите за систематизацията на престъпленията в съответната област, които не 
винаги отговарят на критериите за систематизация в особените части на НК.  

 

2. Като резултат от влиянието на наказателното право на ЕС върху българското 
наказателно право се наблюдава разширяване на наказателноправното значение 
на традиционни наказателноправни понятия. Например в сферата на организира-
ната престъпност, задружното осъществяване на престъпление извън хипотезите на 
чл. 20, ал.1 от НК е отразено с различни понятия, като организирано сдружение, гру-
па, организация или група, организирана престъпна група, което предизвиква затруд-
нения в съдебната практика. [29] Друг пример е разширената дефиниция за изпира-
не на пари по смисъла на чл. 1, т.2, б. „ г“ от Директива 2005/60/ЕО на ЕП и Съвета 
от 26.10.2005 г.[30]. Същевременно, обектът на престъплението изпиране на пари по 
чл. 253 от НК в българската теорията и съдебната практика се възприема по-тясно, 
спрямо европейското разбиране. Водещо е становището, че престъплението уврежда-
не на имуществени права, което изключително стеснява приложното поле на разпо-
редбата.[31] Аналогично, целите, заложени в европейското законодателство против 
тероризма значително разширяват наказателноправното значение за тероризъм, което 
включва разнородни по своята обществена опасност деяния в препращащата разпо-
редба на чл. 108а, ал.1 и ал.2 от НК сред които извършване на квалифицирани краж-
би с цел тероризъм, изнудване и изготвяне на подправени документи, когато преслед-
ват цел за извършването на терористично престъпление и др.  

 

3. Тенденция за криминализация на етап, преди увреждането на обекта. В 
разрез с тенденцията за криминализация предимно на резултатни престъпления на 
реално увреждане [32], съвременните заплахи за сигурността в ЕС сочат противопо-
ложна тенденция в областта на криминализация на етап, преди реалното увреждане 
на обекта. Предвиждането на наказателна отговорност за деяния, които не нанасят 
реални вреди не е чуждо на българското наказателно законодателство. То напълно 
отговаря на разбирането за обществена опасност на деянието, която може да се изра-
зява не само в увреждане, но и в застрашаване на обществените отношения (чл. 10 от 
НК).  

                                                 
29 Виж Становище на съдиите в Наказателната колегия на ВКС за проекта за Наказателен 
кодекс http://www.vks.bg/Docs/2014_stanovishte%20NK_NK_VKS.pdf 
30 която включва участието в сдружение за извършване, опити за извършване и подбудител-
ство и помагачество, улесняване и даване на съвети при извършването на някое от действията, 
посочени в предходните точки. 
31 Калайджиева, В. Изпирането на прави – правна уредба и трудности при прилагането й. Сб. 
Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади. С. 
УИ, Св. Климент Охридски“, С. 2014 г. с. 192 
32 Филчев, Н. , Въпроси на наказателното право и съдебната практика. С. 2014, с. 49. 
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Безспорно, криминализацията на деяния преди реалното увреждане на обекта е 
обективна необходимост по отношение на защитата на изключително значими об-
ществени отношения. То се постига чрез три основни подхода: Първият подход е 
предвиждането на наказателна отговорност за приготовлението към определен кръг 
деяния и е характерен за българското наказателно право по силата на чл. 17, ал.2 от 
НК. Чрез вторият подход се очертават различни състави на престъпления на етапа на 
създаване на опасност от увреждане на обекта им. В следствие на влиянието на нака-
зателното право на ЕС в българския НК значително се разширява наказателната отго-
ворност за редица престъпления. Например чл. 108, ал.3, чл. 109, ал.3, по своята 
същност отразяват неуспяло подбудителство и различни форми на приготовление. 
Наред с това, тези форми на приготовление съществуват паралелно с наказуемото 
приготовление по чл. 110. Така се достига до прекомерна криминализация и пред-
виждане на различни варианти на подготовка като довършено престъпление, което 
стеснява приложтното поле и функцията на чл. 110, предвиждащ отговорност за 
приготовлението към терористично престъпление. [33] Тенденцията се задълбочава с 
предложението за директива в разглажданата област и се възприема критично в прав-
ната литература.[34] Аналогична тенденция се наблюдава и по отношение на 
престъпленията, свързани с трафика на наркотици, престъпления в областта на орга-
низираната престъпност и др. [35] Нещо повече, възможностите и на Съюза и на дър-
жавите-членки да законодателстват в определени области на престъпна активност по-
вишават опасността от свръхкриминализация и казуистичност на наказателния закон.  

Третият подход, който се използа за криминализация преди реалното увреждане 
е чрез обявяване за наказуемо поведението на съучастниците (подбудители и помага-
чи) на самостоятелно основание (независимо от поведението на извършителя). По то-
зи начин се разширява приложното поле на наказателната отговорност и реализира-
нето й спрямо по-широк кръг лица независимо от това дали е извършено „основното“ 
престъпление или е налице само „подбуждане“ или „подпомагане“ на осъществяване-
то му. 

Криминализацията на деянията преди увреждането на обекта е съвместимо с на-
казуемостта на приготовлението само при наличието на няколко пердпоставки. На 
първо място, това е удачно по отношение на престъпления с висока степен на об-
ществена опасност, само когато самата дейност по подготовка, с оглед нарушено пра-
вило или специфичен начин за осъществяване оправдава предвиждането на самостоя-
телно престъпление. На следващо място, за разлика от приготовлението, което вина-
ги създава условие за извършването на конкретно престъпление, опасността, която 
създава довършеното престъпление на етап, преди увреждане на обекта е много по-
абстрактна, т.е чрез криминализацията се постига наказателноправна защита на раз-
лични обществени отношения. На трето място, отговорността за приготовление, 
спрямо тази за довършено престъпление по правило се понася от едно наказателно-

                                                 
33 Това поражда основателни критики в българсокто и чуждескранната доктрина. /в. Ж 
Панайотов с. 94 и немската статия/.  
34 Предложение за директива The Meijers Committee comments on the European Commission's 
proposal for a Directive on combating terrorism, proposals made in the Council and the European 
Parliament's draft report from March 2016. 16 March 2016 http://www.commissie-
meijers.nl/sites/all/files/cm1603_note_on_a_proposal_for_a_directive_on_combating_terrorism_.pdf 
35 чл. 3, ал.1 от Рамково решение на 2004/757/ПВР НА СЪВЕТА от 25 октомври 2004 година за 
установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния 
и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици изрично предвижда криминали-
зация на опита. 
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отговорно лице. Чрез криминализацията на различни форми на потготовка за из-
вършване на пресъпление, наказателната отговорност се реализира по отношение на 
различни субекти. Например субектът на престъплението по чл. 108а, ал.2 – събира-
нето или предоставянето на финансови средства за използването им за тетористични 
престъпления може да бъде различен от този, който извърши терористично престъп-
ление. Следователно, в случаите, когато се цели по-плътна защита на обществените 
отношения, тази защита може да се осъществи и чрез предвиждане на отговорност за 
различни субекти с отглед приноса им за реализиране на дадено престъпление, на 
етап, преди реалното увреждане на обекта. Това е и основанието за реализиране на 
отговорност на допустителите, подбудителите (в случаите на неуспяло подбуди-
телство) и помагачите.[36] 

 

4. Посочените тенденции се отразяват и на общите части на наказателните 
законодателства. Те значително променят значението и функцията на класическото 
разбиране за наказуемостта на приготовлението и съучастниците. В първия случай, 
чрез криминализиране на подготовката се стеснява приложното поле на наказуемото 
приготовление. Във втория случай наказателната отговорност се разширява и не е 
обусловена от престъпното поведение на извършителя на престъплението.  

Под влияние на наказателното право на ЕС възникват и нови основания за 
ненаказуемост. Пример в това отношение е новата разпоредба на чл. 16а от НК, която 
предвижда, Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от лице, постра-
дало от трафик на хора, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с то-
ва му качество. Основателна е критиката относно несъвършенствата на нормата, коя-
то поставя акцента върху качеството „пострадал от трафик на хора“, вместо върху из-
вършеното деяние.[37]  

 

5. В областта на диференциацията на наказателната отговорност също могат да 
се посочат редица въпроси. Актовете от вторичното законодателство на ЕС диферен-
цират отговорността по основни, спрямо квалифицирани състави, като допълнително 
указват кои обстоятелства трябва да се вземат предвид от съда като отегчаващи.38 В 
контекста на чл. 54, ал.1 и ал.2 от НК това означава отегчаващите обстоятелства да се 
предвидят като признаци на квалифицирани състави, тъй като в НК липсва примерен 
или изчерпателен списък на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства. Друга въз-
можност би била предвиждането на норми от Допълнителните разпоредби към съот-
ветните глави от особената част на НК, с изрично указание дадени обстоятелства да 
се вземат предвид от съда като отегчаващи.     

 
 
 

                                                 
36 Чл. 7 от от Директива 2011/92/ЕС на ЕП и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата 
със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порногра-
фия и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета 
37 Становище на съдиите в Наказателната колегия на ВКС за проекта за Наказателен 
кодекс, с. 4, Владимиров Р. Международни и европейски норми относно трафика на хора и 
тяхното транспониранее в българския Наказателен кодекс., Европейски перспективи за разви-
тие на наказателното законодателство. Сборник доклади. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 
2014 г. с.69.  
38 Напр. Чл. 9 от Директива 2011/92 на ЕП и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата 
със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порногра-
фия и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета. 
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Заключение 
 

По силата на европейските ангажименти на страната ни, криминализацията се 
осъществява предимно в областите на компетентност на ЕС. По този начин страната 
ни изпълнява задълженията си като пълноправна членка на ЕС. Следва да се има 
предвид, обаче, че хармонизирането на наказателното право все още не означава ана-
логичен начин за реализиране на наказателната отговорност. В основата на този 
въпрос стоят не различията в правните системи, а липсата на съгласуваност в начина 
на тяхното функциониране. Причината за това е, че различните държави имат разли-
чия в процесуалните механизми за реализиране на наказателната отговорност, напри-
мер чрез освобождаване на наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК или ре-
дукция на наложеното наказание при решаване на дела по реда на споразумението и 
съкратеното съдебно следствие.  

Сред основните предизвикателства за изпълнение на задълженията за транспо-
ниране на актове от вторичното законодателство на ЕС са различията, произтичащи 
от специфичното съдържание на аналогични правни принципи, разликите в понятий-
ния апарат и критериите за систематизация на престъпления.  

Не на последно място, притеснителна е тенденцията за прекомерна криминали-
зация в отделни области, на етап преди увреждането на обекта на престъпленията, 
което поставя редица предизвикателства пред традиционни за българското наказател-
но право институти.   
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Въведение 
Офсетът е забранен по силата на Споразумението за държавни поръчки на Све-

товната търговска организация в близо 45 страни [7]. Споразумението за държавни 
поръчки определя офсета като „мерки, използвани за насърчаване на местното 
развитие или подобряване на балансовите сметки, лицензиране на технологии, ин-
вестиционни изисквания, за борба с търговията или подобни изисквания”. Въпреки 
това се приемат някои изключения за развиващите се страни, присъединили се към 
Споразумението за държавни поръчки, офсетът може да се договаря във фази на ква-
лификацията на офертите, доколкото те не се смятат като критерии за възлагане. По-
ръчките могат да бъдат изключени от обхвата на Споразумението за държавни по-
ръчки и по този начин се забранява офсета, ако е необходимо правителството да за-
щити националните си интереси и сигурността. С изключване от споразумението те-
зи процеси могат да обхванат офсетните сделки. Последното изключение се използва 
от повечето страни по договора за обявяване на обществените поръчки и сключване 
на офсетни сделки с отбранителни продукти. 

Страните от Европейския съюз също са обвързани от договорите на ЕС, с ди-
рективите, одобрени в Парламента на ЕС и Съвета на ЕС. Общите правила за общест-
вени поръчки забраняват офсетните сделки, но по чл. 296 изключенията са включени 
в Договора за създаване на Европейската общност [1]. Члen 296 гласи, че дадена 
страна „може да предприеме такива мерки, каквито счита за необходими за  защи-
тата на основните интереси на своята сигурност, които са свързани с производст-
вото или търговията с оръжие, боеприпаси и военни материали“.  
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Това позволява на държавите да имат военна дерогация за поръчки от общата 
рамка на обществените поръчки и да се помисли за използването на механизми като 
компенсации, стига те да не засягат конкуренцията по граждански пазари. Дерога-
цията е допустима съгласно член 296 и се използва широко от държавите-членки като 
начин да се използват офсетните сделки в сектора на сигурността и отбраната. Евро-
пейската агенция по отбраната [2] е разработила необвързващ кодекс за поведение по 
отношение на офсетите [8], приложим за офертите, които попадат в обхвата на де-
рогацията по член 296. 

 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОФСЕТНИТЕ 
СДЕЛКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
Офсетните сделки в ЕС зависят от характеристиките на възлагане на обществе-

ни поръчки, които могат да се разделят най-общо на три категории:  
• Осигуряване на военно оборудване за целите на сигурността и свързаните с 

тях граждански услуги и дейности. В този случай офсетите се възприемат като 
дискриминационни практики. 

• Осигуряване на военна техника, която не изисква специални правила за за-
щита на основните интереси на сигурността, или военно оборудване за целите на си-
гурността и свързани с тях услуги и дейности. Ако се използват офсетни сделки, дър-
жавите-членки трябва да гарантират, че те са в съответствие с директивата и правила-
та на Договора. Това означава, че офсетите не трябва да бъдат част от критериите за 
възлагане, тъй като те трябва да бъдат свързани с предмета на договора. Европейска-
та комисия не одобрява тези офсетни сделки, тъй като те биха могли отрицателно да 
повлияят върху конкуренцията на други пазари.  

• Осигуряване на военна техника, която изисква специални правила за защи-
та в областта на сигурността. Офертите попадат в обхвата на изключението, разреше-
но от Член 296, като се дава възможност на държавите-членки да използват практики, 
които не са подравнени с политиката за вътрешния пазар на ЕС. Това включва из-
ползването на офсети. Въпреки това държавите-членки трябва да гарантират, че те не 
вредят на конкуренцията в областта на гражданските пазари. Кодексът за поведение 
при офсетите  [8]се отнася за този случай и изисква от участващите държави-членки 
да разпространяват и съобщават обща информация за възлагане на обществени по-
ръчки и свързаните с тях офсетни договорености. Европейската комисия насърчава 
използването на офсетни сделки единствено за развитие на колективната отбрана на 
ЕС и на технологичната и индустриална база на ЕС. 

В законодателствата на повечето от държавите не съществува специален закон, 
уреждащ материята, свързана с офсет политиката [3]. Такъв специален закон за офсет 
поръчките действа в Полша и урежда сключването, правата и задълженията на стра-
ните в особен вид компенсационни споразумения, наречени офсет споразумения [6]. 
В по-голяма част от държавите – Чехия, Унгария, Австрия и Словения, офсет догово-
рите са правно регламентирани в националните закони за обществените поръчки. 
Законодателствата на Република Литва, Чехия, Турция, Гърция са пример за подзако-
нова уредба на офсет материята. В Литва действа Наредба за одобрение на процеду-
рата на компенсация при покупка на оръжие, амуниции, експлозиви и други стоки, 
използвани за военни цели, а в Чехия – Наредба за офсет програмите. В Турция е в 
сила Директива за прилагане на офсет сделки. Правната уредба на офсетните сделки 
в Гърция се основава на подзаконов нормативен акт – Президентски декрет. В голяма 
част от държави се издават индивидуални административни актове с цел конкретиза-
ция на уредбата на законово или подзаконово ниво. В Литва въпросите на офсета са 
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детайлно уредени в заповед на Министъра на икономиката за одобрение на правилата 
за компенсация при покупка на оръжие, амуниции, експлозиви и други стоки, използ-
вани за военни цели, статута и състава на Комисията по въпросите на компенсацията 
при покупка на оръжие, амуниции, експлозиви и други стоки, използвани за военни 
цели. В Чехия е издадена заповед на Министъра на промишлеността и търговията за 
осъществяването на офсет програми. В някои от държавите – Унгария, Дания, Слове-
ния, Гърция, са приети актове като: общи правила, ръководни принципи, препоръки и 
т.н., които имат по-скоро препоръчителен, отколкото задължителен характер.  

В България няма специален закон за офсета. Тази дейност попада в сферата на 
действие на Закона за обществените поръчки (ЗОП), който регламентира основните 
принципи, условията и реда за тяхното възлагане. Обществените поръчки по по 
чл.13, ал.3 от Закона за обществените поръчки се регламентират на подзаконово ниво 
в Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и 
реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и 
отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори приета с Постановление №180 от  
22 август 2013 г. С тази Наредба се отменя действащата до този момент Наредба за 
условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки, приета с Постано-
вление на Министерския съвет № 233 от 3 септември 2004 г. [4]. 

В своите законодателства повечето от изследваните държави предвиждат сроко-
ве, в които следва да се изпълнят офсет задълженията. В една част от държавите сро-
кът е нормативно лимитиран в определени граници. В Полша максималният срок за 
изпълнение на офсет споразумението е посочен в член 12 от Закона за офсет и той не 
може да бъде по-дълъг от 10 години. В Чехия офсет програмата трябва да бъде из-
пълнена в срок от 5 до 10 години, като срокът започва да тече от деня на сключване 
на договора. В Литва този срок не трябва да надвишава 10 години, като най-малко 
50% от поетите компенсаторни ангажименти трябва да бъдат изпълнени през първите 
5 години. В Словения задълженията по офсет програмата трябва да бъдат изпълнени 
от 1 до 5 години след подписването на договора, като срокът може да бъде увелича-
ван в строго определени случаи. В Гърция е желателно срокът за изпълнение на оф-
сетното споразумение да съвпада с договорения за изпълнение на основната сделка 
срок, освен ако не е уговорено друго. 

В други страни срокът се предвижда в договора. Пример за това е Австрия, 
където срокът за изпълнение на офсет задълженията се определя изцяло договорно. 
Към тази група попада и България като офсетното споразумение съдържа програма, 
срок и схема за изпълнение на компенсаторните (офсетните) задължения. 

С оглед особеното значение на офсет договорите, законодателствата на някои 
държави упълномощават точно определени органи да решават въпросите, свързани с 
офсета. В част от държавите се създават специализирани органи. Техните функции са 
изцяло свързани дейностите по офсета. Такива страни са Полша, Унгария, Словения, 
Австрия, Гърция, Чехия и Литва. В останалите държави – Дания и Турция, няма 
подобен орган със специализирани функции. Всички дейности по офсета се възлагат 
като допълнителни правомощия на държавни органи. Компетентните орган по оф-
сетните сделки в различни държави са показани в Таблица № 1. 
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Таблица № 1. Компетентни орган по офсетните сделки 
 

Държава Компетентен орган 
Австрия Федералното министерство на икономиката и заетостта и Федералното мини-

стерство на отбраната. Създадени са и специализирани консултационни орга-
ни – Съвет по офсетни сделки и Платформа “Офсетни сделки”. 

Белгия Министерство на икономиката 
България Министерство на икономиката  
Бразилия Офсетен комитет 
Гърция Отдел „Офсетни сделки” към Генералната дирекция по въоръжението на МО 
Дания Агенцията за търговия и индустрия към Министерството на бизнеса и индуст-

рията. Под юрисдикцията на Агенцията е създадена Консултативната група за 
индустриално сътрудничество, за да оценява и прави препоръки относно пред-
ложените споразумения за индустриално сътрудничество. 

Индия Съвет по отбранителна аквизиция  
Испания Няма специализиран орган 
Канада Няма специализиран орган 
Кувейт Офсетен департамент оглавяван от Министъра на финансите на Кувейт 
Литва  Комисия по въпросите на офсета при покупка на оръжие, амуниции, експло-

зиви и други стоки, предназначени за военни цели анализира и оценява прило-
жението за офсет и прави предложения до Министерството на икономиката. 
Председател на Комисията е министърът на икономиката. 

Малайзия Няма специализиран орган 
Обединени 
арабски 
емирства 

Офсетна група 

Полша Специализиран орган е Комисията по офсет споразуменията. Комисията 
действа съобразно с нарежданията и предписанията на министъра на икономи-
ката. 

Португалия Независима правителствена агенция под егидата на Министерството на ико-
номиката 

Словения Работна група по офсет. Работната група има постоянни и непостоянни члено-
ве. Към първата група се отнасят представителите на Министерството на ико-
номическите връзки и развитието, Министерството по икономическите въпро-
си, Министерството на финансите, Министерството на отбраната и Търговска-
та камара на Словения. Непостоянни членове са доставчиците, които канди-
датстват за получаване на одобрение за изпълнението на поетите офсет задъл-
жения.  

Турция Отговорен орган по оценяване, възлагане и контрол над офсетните споразуме-
ния е Подсекретарията на военната индустрия. 

Унгария Координационна служба за офсет, която е отдел към Министерството на 
икономиката и транспорта и се контролира от Дирекция „Офсет“ към същото 
министерство.  

Чехия Министерството на промишлеността и търговията, ресорният министър и 
Офсет комисия за осъществяване на компенсационните схеми. 

Швеция Няма специализиран орган 
Филипини Филипинска държавна външнотърговска корпорация  
Финландия Офсетен комитет към Министерството на търговията и промишлеността 

 
Важен ресурс за постигане на поставените цели пред офсета е присъствието на 

надзорен орган, който да следи за изпълнението на офсетния договор, да извършва 
одити и да предоставя информация на държавата-вносител. Не всичките страни имат 
организации, които могат да произвеждат висококачествен и независим одит на из-
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пълнението на офсетните споразумения и в края да отговорят на въпроса как офсети-
те оправдават възложените им надежди.  

Някои национални законодателства предвиждат система за отчитане изпълне-
нието на офсет задълженията и надзор за изпълнението на офсет споразумение. Така 
например в Полша надзорът за изпълнението на офсет споразуменията се упражнява 
от Министъра на икономиката. Сключването на споразумение с чуждестранен до-
ставчик и потвърждението за изпълнението му се одобряват от Министерския съвет. 
Министърът на икономиката изготвя годишен доклад относно изпълнението на офсет 
споразумението от чуждестранния доставчик и го представя на Министерски съвет в 
определен срок. Министърът на икономиката има право да изисква по всяко време 
информация от чуждестранния доставчик и от офсет получателя относно изпълне-
нието на офсет задълженията. Министърът на икономиката има право да извършва 
проверка за правилното изпълнение на договора, като може да се запознава с различ-
ните финансови и търговски документи, свързани с предмета на офсет задълженията. 

В Унгария изпълнението на задълженията по офсет договори се следи от отдел 
„Координационен център за офсет“ към Министерството на икономиката и транс-
порта. Дейността на Координационния център се осъществява под контрола на 
Дирекция „Офсет“ към същото министерство. Информация за изпълнението на 
задълженията се подава в Координационния център в съответната форма. Координа-
ционният център преценява заявката, подадена от доставчика или от посочената от 
него компания, и при констатиране на недостатъци центърът уведомява заинтересо-
ваната страна и в тридесетдневен срок и тя е длъжна да ги отстрани. В Дания в спора-
зумението за индустриално сътрудничество се включва план за изпълнение на задъл-
женията. Доставчикът се задължава също да предоставя годишен доклад за изпълне-
ние на клаузите на сключеното споразумение. 

В България съгласно чл. 15, ал 2 и 3 от Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национал-
ни интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори 
[4] възложителят на договора и Министърът на икономиката и енергетиката могат по 
всяко време да изискват от изпълнителя и офсет получателя информация относно из-
пълнението на офсетните задължения, както и да извършват проверки на финансова-
та и търговската документация, удостоверяваща изпълнението им. Възложителят и 
Министърът на икономиката и енергетиката информират ежегодно с доклад Мини-
стерския съвет за изпълнението на договора и на офсетното споразумение. 

 
АНАЛИЗ НА ОПИТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ВНОСИТЕЛКИ НА 
ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ОБЛАСТТА НА ОФСЕТА 

 

Основната цел за развитието на националните отбранителни индустрии е защи-
тата на националните интереси в областта на сигурността и отбраната, като най-голя-
мо място се отрежда на запазване или развитие на съществуващи или създаване на 
нови способности на националните въоръжени сили. Тази цел се постига чрез из-
ползване на държавни практики за закупуване на отбранителни продукти, което е 
средство за принуда на чуждестранни доставчици на отбранителни продукти да ин-
вестират средства в отбранително-технологичната индустриална база (ОТИБ) на 
страната-вносител (военен офсет) или в нейната гражданска промишленост (в случай, 
когато офсетът е косвен). 

Съдържанието на офсетните задължения на доставчиците на отбранителните 
продукти зависи от нивото на икономическо развитие на страните-вносителки, це-
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лите, които преследват те при осъществяването на подобни проекти, обема и обхвата 
на износа на отбранителни продукти. Страни с развита икономика и разполагащи със 
своя собствена военно-промишлена база (Великобритания, Франция, Швеция, Канада, 
Гърция, Южна Африка, Индия и др.) използват офсетната практика при внос на от-
бранителни продукти основно за развитие на собствената си военна продукция. 
Държавите, като Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства, при 
търговията с отбранителни продукти най-често използват косвения офсет за осигуря-
ване на приток на чуждестранни инвестиции, за развитие на националната си инфра-
структурата и създаване на условия за цялостното развитие на собствената иконо-
мика. 

Съвременният пазар на отбранителни продукти се характеризира с това, че 
държавите-вносителки не придобиват „масов” продукт. Въз основа на военния си 
опит те са склонни да променят тактическо-техническите характеристики на използ-
ваните отбранителни продукти и да ги адаптират за решаване на собствените си воен-
ни и политически цели. Това може да се дължи на: националните доктрини за използ-
ване на въоръжените сили; исторически установени отношения с граничещите дър-
жави; присъствието в региона на потенциални или реални конфликти с различен ха-
рактер и интензивност; опит от участие в реални военни операции; географски особе-
ности; климатични особености; получаване на достъп до най-новите чуждестранни 
технологии, уникални системи и комплекси; възможност за увеличаване на оператив-
ната съвместимост и да се повишат бойните възможности; насърчаване на междуна-
родното сътрудничество, като например политическа солидарност, икономическа ин-
теграция, съвместно участие в международни военни операции. 

Въоръжените сили на страните-вносителки могат да разработят своя собствена 
тактика и стратегия за използване на отбранителните продукти, съществуващи на 
световния пазар. По този начин Обединените арабски емирати са разработили своя 
доктрина за използване на бойните танкове Leclerc, придобити от френската компа-
ния Nexter, също така са избрали двигател, различен от този, с който са комплектова-
ни танковете Leclerc във френската армия. 

Аквизицията на отбранителни продукти се осъществява с бюджетните средства 
и страната-вносител очаква да получи заедно с отбранителния продукт гарантирано 
техническо обслужване през целия срок на експлоатация на военната техника и 
въоръжение както по време на подготовката на личния състав, така и по време на ре-
ални военни операции. Това води до развитието на стратегическите технологии на 
територията на страната-вносител на техника и въоръжение и поддържането на необ-
ходимия производствен капацитет, за да се осигури адекватно ниво на обслужване и 
поддръжка и гарантирано доставяне на резервни части. Тези фактори, и съпътства-
щите ги увеличаване на трудовата заетост и развитие на националните икономики, 
обясняват характеристиките на търсенето на преки и косвени офсети от редица 
страни-вносителки на отбранителни продукти. 

Възможностите на офсетните практики да създават положителен ефект и да 
подпомагат развитието на националните отбранителни технологично-индустриални 
бази могат да откроят три основни перспективи [5]: 

1. При наличие в държавата-купувач на напълно развити технологично-ин-
дустриални центрове офсетът може да бъде насочен към изследванията и техноло-
гиите и позволява на основния доставчик гъвкавост и свобода на избора на под-
доставчик, като така му дава възможност за прилагане на най-съвременните практики 
за мениджмънт във веригата на поддоставките. Това ще подпомогне създаването на 
пан-европейска структура/мрежа от релевантни към отбраната, конкурентоспособни 
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в надевропейски мащаб, специализирани индустриални центрове (Centres of 
Excellence – CoE), при това без излишно дублиране на капацитети. Това важи особе-
но за индиректния военен офсет, а самият офсет се явява като преходен инструмент 
за този етап от развитието на пазара. 

2. При наличие в държава-купувач на развита индустрия, но с липсваща добре 
развита международна бизнес-мрежа (центрове кандидати), подходящ би бил офсет 
под формата на подпомагане на експорта, стажове и др. подобни форми. 

3. В случай, че държавата-купувач не притежава индустрия със съответната раз-
вита експертиза (потенциални центрове) е много трудно офсетът да се използва за 
развитие и утвърждаване на конкурентоспособни в надевропейски мащаб, специали-
зирани индустриални центрове в съществуващите ниши. При този вариант е възмож-
но и вероятно офсетът да се насочи в направление на сътрудничество в изследвания-
та и технологиите, при това по отношение на новопоявяващи се ниши в тази област 
[5].  

В същото време в Европа активната практика за използване на офсета води до 
дублиране на функции в рамките на Европейската агенция по отбрана [2]. Индивиду-
алните офсетни програми са явяват като неефективни разходи за военни цели и от-
слабване на конкурентоспособността на европейската промишленост. Това принуж-
дава Европа, особено страните-износители, да търси механизми за координация и ба-
ланс на офсетните изисквания, както и своевременно разработване и прилагане на ал-
тернативни механизми на офсет за поддържане на баланса между интересите на ку-
пувачи и продавачи на отбранителни продукти. 

В периода 2006-2009 г. Европейската агенция по отбрана [2] разработва редица 
документи в подкрепа на европейската политика за сигурност и отбрана, основни от 
които са: План за развитие на способностите, Европейска стратегия за отбранително-
технологична и индустриална база, Европейска стратегия за изследвания и техноло-
гии. През декември 2007 г. Комисията на европейските общности също представя па-
кет от документи, свързани с отбранителната политика на съюза – Стратегия за по 
силна и по-конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост, предложе-
ние за директива за обществени поръчки за отбранителна продукция и предложение 
за директива относно трансферите на отбранителна техника вътре в общността.  

Задачите, които страните-вносителки на отбранителни продукти се опитват да 
решат с помощта на офсета, се променят и паралелно с тях се променят и техните 
стратегии на пазара. Някои държави като Сингапур и Тайван се стремят да подобрят 
конкурентоспособността си в определени ниши на световния пазар на отбранителни 
продукти и изграждат своя система за внос на отбранителни продукти по такъв на-
чин, че закупуваните системи и технологии да допринесат за решаването на този 
проблем.  

Редица държави, които вече имат силни позиции в някои ниши на пазара на во-
енни продукти, използват офсета за поддържане на високо ниво на конкурентоспо-
собност в тези области. Целите на страни като Швеция и Холандия са еволюирали от 
общ икономически план за развитие до конкретните задачи за укрепване на определе-
ни сектори на своите отбранително-технологични индустриални бази.  

Правителствата на другите държави, например Бразилия, Индия и Индонезия, 
са мотивирани от реализацията на собствените си амбиции за утвърждаване като го-
леми регионални сили, което ги подтиква да създават конкурентоспособна отбрани-
телна промишленост. Това води до факта, че офсетът се използва от тези страни за 
получаване основно на подходящи технологии за цялостно развитие на националните 
отбранително-технологични индустриални бази. Също така трябва да се отбележи, че 
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сред участниците на пазара на отбранителни продукти са държави като Южна Корея, 
които са склонни да произвеждат широка гама от отбранителни продукти, за да бъдат 
представени във всички области на промишленото производство. Държави като 
Полша разчитат да използват програмите за офсет за възстановяване на собствената 
си унищожена отбранително-технологична индустриална база. Редица държави, ос-
новно Великобритания, виждат в офсета инструмент за създаване на глобална инте-
грирана система за производство на отбранителни продукти, в която националните 
фирми могат да организират цялостно производство на отбранителни продукти чрез 
производство на отделните компоненти на териториите на страните-партньори. В 
този случай основната задача за такива организации става затвърждаване на водещи-
те позиции на компанията за сметка на разделението на пазара на отбранителни про-
дукти между отделните производители по света, работещи на принципа на намаля-
ване на разходите.  

 
Заключение 
Анализът на националните нормативни документи показва, че уредбата на оф-

сет споразуменията е преди всичко на подзаконово ниво. Забелязва се тенденция на 
преминаване от формулирането на ръководни принципи и политика на офсет към 
индивидуални административни актове. Формулирането на ръководните принципи е 
чрез актове, които имат официален, но не и нормативен характер – стратегии, док-
трини и др., като формулираните в тях изисквания имат по-скоро препоръчителен, 
отколкото задължителен характер. С оглед на това се приемат подзаконови норма-
тивни актове, като наредби и индивидуални административни актове, издавани от 
Министъра на икономиката или други оторизирани органи. В тази светлина норма-
тивната уредба на Република България съответства на очертаната световна тенден-
ция. 
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Резюме: Информационните технологии като средство за борба с корупцията имат 
сериозен потенциал, но и пораждат много предизвикателства, в основата на които 
стои дилемата: необходимост от непрекъснато усъвършенстване на информацион-
ните технологии с цел повишаване ефективността при борба с корупцията от една 
страна, и от друга – „тайната” съпротива на някои обществени групи участващи 
пряко в корупционните схеми. 
Информационните технологии (ИТ) могат да подпомогнат значително борбата 
срещу корупцията. Те улесняват обмена на информация между държавните инсти-
туции, между правителството и гражданите, както и между самите граждани. 
Новите технологии могат да насърчават прозрачността, отчетността и граж-
данско участие, като по този начин могат да инициират позитивна промяна.  
Остават обаче много дейности и сфери от обществения живот, които се нуж-
даят от въвеждане на информационни технологии, за да съумеят да се справят с 
призвикателствата и изискваниата на съвраменното информационно общество и 
случаите на корупция 
Успешното обществено разветие е свързано с ИТ. Поради тази причина усилията 
на всички държавни институции за ограничаване и противодействие на корупцията 
зависят от нивото на внедряване и управление на ИТ. Тази неразрвно свързана и дву-
странно зависима връзка на ИТ с дейностите по превенция и противодействие на 
корупцията, стои в основата на обществения и личен просперитет.  

 
Ключови думи: Информационни технологии, корупционни практики, обществено 
развитие, предизвикателства 
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Abstract: Information technologies as means to fight corruption have serious potential, but 
give rise to many challenges at the spot of which lies the dilemma: the need for continuous 
improvement of information technologies to improve efficiency in the fight against 
corruption on the one hand, and on the other – the „secret” resistance of certain social 
groups directly involved in corruption schemes. 
Information technologies (IT) can greatly assist the fight against corruption. They facilitate 
the exchange of information between state institutions, between government and citizens 
and between citizens themselves. New technologies can promote transparency, accountability 
and participation of citizens, and thus can initiate positive change.  
However, there remain many activities and spheres of public life, in need of introduction of 
information technologies, in order to be able to deal with challenges and accessory 
requirements of modern information society and cases of corruption 
Successful social development is related to IT. Therefore efforts of all state institutions to 
limit and counteract corruption depend on the level of implementation and management of 
IT. This closely connected bilaterally dependent relationship of IT activities on prevention 
and combating corruption, is the basis of social and personal prosperity.  
 

Key Words: Information technologies, corruption, social development, challenges 
 
 

Информационните технологии като средство за борба с корупцията имат сери-
озен потенциал, но и пораждат много предизвикателства, в основата на които стои 
дилемата: необходимост от непрекъснато усъвършенстване на информационните 
технологии с цел повишаване ефективността при борба с корупцията от една страна, 
и от друга – „тайната” съпротива на някои обществени групи участващи пряко в ко-
рупционните схеми. 

Информационните технологии са компютърни и телекомуникоционни техноло-
гии, които осигуряват автоматизирани методи за обработка на информацията.  

Информационните системи са системи от човешки и технически компоненти, 
които приемат, съхраняват, обработват, предоставят и прехвърлят информация. Те 
могат да бъдат базирани на различни комбинации между човешките усилия, и инфор-
мационните технологии.  

Информационните технологии (ИТ) могат да подпомогнат значително борбата 
срещу корупцията. Те улесняват обмена на информация между държавните институ-
ции, между правителството и гражданите, както и между самите граждани. Новите 
технологии могат да насърчават прозрачността, отчетността и гражданско участие, 
като по този начин могат да инициират позитивна промяна. [1] 

Информационните системи имат все по-съществена роля при управлението на 
държавните институции и организации. Те задължително трябва да бъдат контроли-
рани независимо от тяхната сложност и без значение дали се използват за изготвяне 
на финансово-счетоводна информация, за информация относно конкретни функции 
или информация свързана с прилагане на законодателството. 

По-голямата част от организациите разполагат с информационни системи за уп-
равление на информационните потоци. Те биват както ръчни информационни систе-
ми, така и автоматизирани информационни системи. Контролните процедури, които 
функционират и при двата вида системи, се основават на една и съща концепция, 
въпреки че на практика контролите, прилагани за изцяло неавтоматизирани системи, 
са различни. 
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Надеждната и достоверна информация трябва да бъде идентифицирана, събрана 
и разпространена в подходяща форма и срокове, като по този начин всяко едно 
длъжностно лице може да поема определена отговорност. Информационните системи 
осигуряват оперативна, финансова, законодателна и друг вид информация и данни, 
които подпомагат управлението и контрола върху дейността на организацията. 

При дефинирането на понятието „корупция” най-често се визира злоупотребата 
с власт – икономическа, политическа и административна, която води до лично или 
групово облагодетелстване за сметка на правата и законните интереси на личността, 
на конкретна общност или на цялото общество. 

В общия случай, корупцията се възприема като подбуда за приемане на подкуп 
или нерегламентирано облагодетелстване свързано с изпълнение на определено 
задължение или неизпълнението на задължение от страна на приемащия подкупа. 

Общото между ИТ и корупцията е достъпността. Колкото е по-ограничен достъ-
път до определена услуга или информация, толкова по-голяма е вероятността да са 
налице случаи на корупция в съответната система. ИТ се основават на идеята за сво-
боден и все по-масов достъп до информация и услуги. Широкото навлизане на ин-
формационните технологии във всички сфери на държавния живот променя и усло-
вията за функциониране и контрол в държавното управление. Свързването онлайн на 
различните държавни институции може да доведе до премахването на дублирането в 
събирането на информация. [2] 

Електронизирането на услугите предлагани от държавата засилва прозрачността 
в дейността на държавните институции. Етапите на планиране и реализиране на тър-
гове за възлагане на обществени поръчки, лицензиране и концесии, създаващи усло-
вия и предпоставки за корупция, стават по-лесно контролируеми. В условията на уп-
равление чрез ИТ, по-широкия достъп и компютърни знания и умения, могат да ста-
нат основа за корупционни действия в по-големи мащаби. 

Въвеждането на информационните технологии при реализиране на администра-
тивни дейности и към настоящия момент среща съпротива, поради прозрачността 
която те осигуряват. За служители и чиновници от различен ранг информационните 
технологии са заплаха поради намаляването на тяхното персонално влияние /дискре-
ционна власт/, а от там и възможността за лично облагодетелстване. 

ИТ биха могли да помогнат за ликвидиране на значителна част от корупционни-
те практики. Едновременно с това, те изправят обществото пред ново предизвикател-
ство – борбата с корупцията свързана с ИТ. Потенциалът на ИТ се състои в това, че 
чрез тях могат да се оптимизират много дейности, включително и свързани с борбата 
с корупцията.  

Въпреки, че новите технологии все повече се използват от правителствата, 
държавни институции и от частни организации, като инструменти за бърза транс-ми-
сия на информация, все още не са въведени инструменти, чрез които да се измери ре-
ал-но въздействието им върху корупцията на макро ниво.  

ИТ имат сериозен потенциал за борба с корупцията, но той до известна степен е 
ограничен от политически, инфраструктурни, социални и икономически фактори. Те 
са в пряка зависимост от наличие на достъп до мрежи, поверителност, както и сред-
ства, свързани с прилагането им. 

Има редица начини, чрез които ИТ могат да допринесат за идентифициране и 
намаляване на корупцията: 

• чрез технологични иновации, които могат да се използват от правителствата, 
за да се подобри ефективността и прозрачността на публичната администрация и по-
бързо и лесно да се предоставя информация на гражданите; 
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• чрез повишаване осведомеността за проблема с корупцията и улесняване 
докладването на случаи на злоупотреба, се улеснява събиране на данни и проследява-
нето на дейности в сфери с висок корупционен риск. 

• чрез използването на ИТ, се постига увеличаване броя на докладваните случаи 
на корупционна дейност. 

ИТ осигуряват ефективни нови канали за докладване на административни зло-
употреби и корупция, и улесняват подаването на жалби и сигнали. Докладване може 
да бъде направено чрез уебсайтове, горещи телефонни линии и мобилни приложе-
ния.[3] 

Корупцията е един от основните проблеми на различни нива в държавния сек-
тор. Поради това, ИТ са важно средство за управленски контрол. В някои случаи те 
могат да установят и да премахнат случаите на корупция, а в други не постигат ре-
зултати и дори могат да създадат нови възможности за корупционни практики. Спра-
вянето с корупцията на първо място зависи от управленските решения и нагласи на 
ръковоството, както и от организационните и ведомствени фактори, а след това и от 
въвеждането на ИТ в управленския процес. 

  

Корупцията се свързва с редица обществени фактори, като:  
1. Култура на обществото – образованите слоеве от обществото и най-вече 

управленските кадри владеят и използват ИТ в тяхната ежедневна практика.  
2. Масова подвластност на различни обществени нива – не съществува общест-

вена прослойка, която да не е податлива на корупция. 
3. Повтаряемост на дейността – предлагането и приемането на подкуп е еже-

дневна практика.  
4. Различна чувствителност по отношение на корупционните практити – едно и 

също деяние бива дефинирано от част от хората като корупция, а от други 
като неукоримо поведение. 

5. Възможност за въздействие върху процеса на развитие на държавното управ-
ление и бизнеса. 

 

Корупцията е явление, с което обществото трябва да се справи поради широки-
те негативни последици, които тя формира. Сред тях са:  

1. Източване на икономически ресурси; 
2. Разхищаване на интелектуален потенциал; 
3. Разрушаване устоите на демократиичното развитие; 
4. Намаляване доверието в институциите. 
 

Значителна част от ръководителите са убедени в ефекта от внедряване на ИТ за 
ограничаване на корупцията. Тяхната нагласа влияе върху персоналното им инфор-
мационно развитие, и върху въвеждането на нови компютърни системи в среда на 
действащи корупционни практики. Съществува и друга група служители в админи-
страцията, при които съпротивлението към промяната както и корупцията са свърза-
ни по такъв начин, че при тях са възможни различни поведенчески реакции. Преодо-
ляването на съпротивата срещу внедряването на ИТ също може да се опита като 
последна мярка, което от морална гледна точка би било най-правилно. 

Независимо от начина, по който се възприемат ИТ, трябва да се отчете тяхното 
влияние върху намаляването на корупционните процеси както в държавния така и в 
частния сектор. 

Държавната администрация, която е сферата изложена най-често на коруп-
ционен натиск, се влияе значително от компютърните и комуникационните техноло-
гии. Правителството използва иннформационните технологии за най-различни цели, 
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включително за статистика и подпомагане на обработката на големи масиви от ин-
формация.  

В последните години се предприемат мащабни реформи в общественото управ-
ление. Те се инициират по ред причини, като част от тях са свързани с подобряване 
на предоставянето на обществени услуги, за засилване на доверието на обществото в 
държавните институции, за намаляване на разходите, за въвеждане на прозрачност в 
дейността на администрацията и за намаляване нивото на корупция в държавния 
сектор. Информационните технологии са инструмент за реформи, както за повишава-
не на ефективността и ефикасността, така и за промяна на начина, по който държав-
ната администрация предоставя услуги.  

От направения анализ на взаимовръзката „ИТ – противодействие на корупция” 
може да се направи заключението, че ИТ могат както да установят и ограничат слу-
чаите на корупция, така и да разкрият нови възможности за злоупотреби. Това двупо-
сочно тяхно действие има своето логично и социално обяснение, тъй като от една 
страна, съчетава личностни възможности и качества, а от друга, ниво на обществено 
развитие, което в различните сфери е силно диференцирано. Известни са усилията за 
ограничаване на корупцията в редица сфери характеризиращи се с високо ниво на 
корупционен риск, каквито са съдебна система, система на здравеопазване, образова-
телна система и др. Остават обаче много други дейности и сфери от обществения жи-
вот, които се нуждаят от въвеждане на информационни технологии, за да съумеят да 
се справят с призвикателствата и изискваниата на съвременното информационно об-
щество и случаите на корупция.[4] 

Успешното обществено разветие е свързано с ИТ. Поради тази причина уси-
лията на всички държавни институции за ограничаване и противодействие на коруп-
цията зависят от нивото на внедряване и управление на ИТ. Тази неразрвно свързана 
и двустранно зависима връзка на ИТ с дейностите по превенция и противодействие 
на корупцията, стои в основата на обществения и личен просперитет.  
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Резюме: Мобилното здравеопазване е нова и бързо развиваща се област, която има 
потенциал да играе роля в трансформацията на здравното обслужване и да пови-
шава неговото качество и ефикасност. То обхваща медицинските и обществени 
практики в областта на здравеопазването, осъществявани с помощта на мобилни 
устройства: мобилни телефони, устройства за наблюдение на здравното състояние 
на пациентите, цифрови и други безжични персонални устройства. Правото на 
здраве е неприкосновено човешко право, изискващо на всеки човек да бъдат създаде-
ни условия да бъде толкова здрав, колкото е възможно. Гарантиране на правото на 
здраве е свързано със спазването на стандартите и принципите на човешките пра-
ва – универсалност, справедливост, равнопоставеност, право на участие при взема-
не на решения, недискриминация, прозрачност и др.  
 

Ключови думи: Обществено здраве, мобилно здравеопазване, социална значимост,  
мобилни устройства, дистанционно управление. 
 
Abstract: Mobile Health is a new and rapidly growing area that has the potential to play a 
role in the transformation of health services and raise its quality and efficiency. It covers 
medical practices and public health, with the assistance of mobile devices: mobile phones, 
devices for monitoring the health status of patients, digital and other wireless personal 
devices. The right to health is an inalienable human right that requires each person to 
create the conditions to be as healthy as possible. Guaranteeing the right to health is 
related to compliance with the standards and principles of human rights - universality, 
fairness, equality, the right to participate in decision-making, non-discrimination, 
transparency, etc. 
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е възможно. Гарантиране на правото на здраве е свързано със спазването на стандар-
тите и принципите на човешките права – универсалност, справедливост, равнопоста-
веност, право на участие при вземане на решения, недискриминация, прозрачност и др. 

  

 Мобилно здравеопазване – същност, съвременни аспекти и роля в разви-
тието на медицинските услуги 

Мобилното здравеопазване се основава на повсеместната свързаност на мобил-
ните мрежи и разпространението на смартфони и таблети и представлява съвременен 
начин за предоставяне на здравни услуги.  

В световен мащаб, броят на абонатите на безжични мрежи е над  6 милиарда, 
което се отразява пряко на развитието на мобилното здравеопазване и здравното бла-
госъстояние на хората. [1] 

Мобилното здравеопазване обхваща медицинските и обществени практики в об-
ластта на здравеопазването, осъществявани с помощта на мобилни устройства: мо-
билни телефони, устройства за наблюдение на здравното състояние на пациентите, 
цифрови и други безжични персонални устройства.[2] Към тях се включват различни 
приложения, които могат да се свързват с медицински изделия или датчици (напр. 
гривни или ръчни часовници), както и лични напътстващи системи, системи за здрав-
на информация, системи, подсещащи за приемането на медикаменти посредством 
SMS, и системи за дистанционна медицина, използващи безжична връзка. 1 

Мобилното здравеопазване се базира на различни технологични решения, чрез 
които, се измерват функционални показатели като пулс, ниво на глюкозата в кръвта, 
кръвно налягане, телесна температура и мозъчна активност. Чрез тях също се откри-
ват хронични заболявания на ранен етап посредством дистанционно диагностицира-
не и инструменти за самооценка, като в същото време обменът на данни с доставчи-
ците на здравни услуги се улеснява от навременната намеса.  

Мобилното здравеопазване може да помогне и за избягване на ситуации, при 
които пациентите се въздържат да потърсят помощ, каквито са случаите на пациенти 
с психични заболявания. Мобилното здравеопазване подпомага предоставянето на 
висококачествено здравно обслужване и позволява по-точното диагностициране и ле-
чение. То допринася и за по-ефикасното лечение на пациентите от страна на здравни-
те специалисти, тъй като мобилните приложения насърчават здравословния начин на 
живот, което води до по-силно персонализиране на медикаментите, включени в инди-
видуалната терапия. По този начин се разширява и участието на пациентите в лече-
нието, тъй като те могат да бъдат по-активни в управлението на своето здраве, да бъ-
дат по-самостоятелни в собствената си домашна среда благодарение на техническите 
решения, позволяващи самооценка на състоянието или дистанционно наблюдение, 
както и при наблюдението на фактори на околната среда, например промените в 
качеството на въздуха, които могат да повлияят на здравословното състояние.  

Нарастващата употреба на смартфони и разгръщането на мобилните мрежи от 
3-то и 4-то поколение (3G и 4G мрежи) водят до увеличаване на използването на 
мобилни приложения, предлагащи здравни услуги. Достъпът до спътникови навига-
ционни технологии чрез мобилни устройства дава възможност да се подобри без-
опасността и самостоятелността на пациентите.  

                                                 
1 Приложенията за подобряване на начина на живот и благосъстоянието включват преди всич-
ко приложения, предназначени за пряко или косвено поддържане или подобряване на здраво-
словния начин на живот, качеството на живот и благосъстоянието на физическите лица.  
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Посредством датчици и мобилни приложения мобилното здравеопазване дава 
възможност за събиране на значителни количества данни за медицинското и физио-
логичното състояние, както и данни за начина на живот, ежедневните занимания и 
околната среда. Това става основа и на научноизследователска дейност, на базата на 
практически резултати, с цел улесняване достъпа на пациентите до тяхната здравна 
информация навсякъде и по всяко време.  

Мобилното здравеопазване не е предназначено да замести здравните специалис-
ти, които запазват основната си роля при предоставянето на здравно обслужване, а се 
разглежда по-скоро като инструмент, подпомагащ управлението и предоставянето на 
здравни грижи. То има потенциал да играе ключова роля за подобряването живота на 
хората. В този смисъл, от особено значение е гарантиране безопасността и сигурност-
та на пациентите при използване на технологиите, даващи достъп до мобилно здраве-
опазване.   

Проучване на Световната здравна организация (СЗО)2 [3] показва, че в държави-
те с висок доход мобилното здравеопазване се налага основно поради необходимост-
та от намаляване на разходите за здравеопазване, докато в развиващите се страни не-
говото разпространение е главно вследствие на необходимостта от достъп до първич-
на медицинска помощ. Проучването показва също, че една сравнително нова тенден-
ция в здравното обслужване в ЕС е въвеждането на лични здравни системи, които на-
сърчават персоналното обслужване чрез системи, които се прикрепват временно към 
тялото, или се имплантират, като по този начин ангажират пряко пациентите.  

Значителна част от интервенциите в медицинската област и областта на здрав-
ното обслужване биха могли да се извършват дистанционно или от самите пациенти 
под ръководството на системите за здравно наблюдение и докладване, което води до 
намаляване на престоя в лечебните заведения за доболнична и болнична помощ. Мо-
билното здравеопазване може да предложи ефикасен метод за работа с пациенти с 
хронични заболявания посредством дистанционно наблюдение и напътствия, които 
им позволяват да остават в домовете си, създавайки им удобство и намалявайки раз-
ходите за здравеопазване.  

Мобилното здравеопазване превръща пациентите от пасивна в активна част от 
обществото, разширявайки тяхната отговорност за собственото им здраве, предоста-
вяйки им информация от датчици, които откриват и съобщават за техните витални 
показатели, както и мобилни приложения, които ги насърчават да спазват хранителен 
режим и схеми за приемане на медикаменти. Решения в областта на мобилното 
здравеопазване подобряват мотивацията на пациентите и гарантират спазване на 
назначената им терапия. 

 

 Мобилно здравеопазване – правна регламентация 
В рамките на Европейския съюз, използването на технологии за модернизиране 

на системата на здравеопазване и дейността по предоставяне на медицински услуги, 
както и подобряване на качеството на услугите в полза на пациентите, е дейност 
попадаща в компетентността на Генерална дирекция „Здравеопазване”. Мобилното 
здравеопазване е една от възможните мерки за подобряване както на личното, така и 
на общественото здраве.  

 

                                                 
2 Световна здравна организация, „Мобилното здравеопазване – нови хоризонти за здравето 
чрез мобилни технологии“ (mHealth – New horizons for health through mobile technologies), 
Global Observatory for eHealth series, том 3. 
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За изграждането и развитието на мобилното здравеопазване, в рамките на 
Общността са приети актове насърчаващи сътрудничеството и обмена на данни меж-
ду държавите-членки на Съюза. Европейският съюз (ЕС) насърчава разработването 
на правно необвързващи мерки, които осигуряват на държавите-членки допълнител-
ни инструменти за улесняване на по-голямата оперативна съвместимост на ИКТ 
системи в областта на здравното обслужване и за подпомагане на достъпа на пациен-
тите до приложения за електронно здравеопазване. С Директива 2011/24/ЕС на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично здравно обслужване, се подкрепя и улеснява сътруд-
ничеството и обмена на научна информация между държавите-членки, работещи в 
рамките на мрежа, изградена на доброволна основа и свързваща определените от дър-
жавите национални органи, отговорни за електронното здравеопазване. [4] 

Правото на възстановяване на разходи за здравно обслужване, предоставено в 
друга държава-членка на ЕС, от законоустановена система за социална сигурност на 
пациентите в качеството им на осигурени лица е признато в практиката на Съда на 
Европейската общност. Съдът приема, че разпоредбите на Договора относно свобо-
дата на предоставяне на услуги обхващат и свободата за получаващите здравно об-
служване, включително лицата, нуждаещи се от медицинско лечение, да отидат в 
друга държава-членка с цел да получат здравно обслужване в нея. Същото следва да 
се прилага и за получаващите здравно обслужване, които търсят здравно обслужване 
в друга държава-членка с други средства, например посредством услуги за електрон-
но здравеопазване. 

Функционирането на единна мрежа за мобилно здравеопазване, използва данни, 
включени в медицинските досиета на пациентите и обменяни между медицинските 
специалисти с оглед осигуряване на трансгранична приемственост на грижите и 
безопасност на пациентите. Мрежата използва ефективни методи, които да позволят 
обмена на медицинска информация за нуждите на общественото здравеопазване и 
научните изследвания. 

Мобилното здравеопазване в България все още не е широко достъпно за всички 
пациенти на територията на страната, като към момента не е въведена единна правна 
регламентация на тази специфична материя. Процесът на синхронизиране на законо-
дателството бива затруднен поради съществуващите проблеми, свързани с регламен-
тацията на информационния обмен в системата на здравеопазването. Наличните бази 
от данни, не са системно интегрирани и не дават реална представа за общото състоя-
ние на системата на здравеопазването, което затруднява процеса на планиране на 
здравната политика. Статистическата информация обикновено се събира и обобщава 
за минал период от време (най-често за една година, предхождаща изготвената ста-
тистика). Това не е ефективен метод за оценка на процесите в здравеопазването и за 
залагане на дългосрочни цели.  

Секторът здравеопазване е изключително динамична среда. В него съществуват 
потребности от постоянен обмен на:  

– потоци от първична медицинска информация, свързани с оказваните здравни 
услуги в страната; 

– информация за брой преминали пациенти, хоспитализации; 
– информация необходима за изчисление на разходите за диагностика и лече-

ние; 
– информация за провеждани скринингови програми с цел превенция на забо-

лявания със значим социален ефект и резултатите от тях. 
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Дефинирането на потоците от информация в реално време, свързани с оказвани-
те здравни услуги в страната е в основата на изграждането и поддържането на ключо-
ви компоненти на електронното здравеопазване. Пациентите се нуждят от по-висок 
достъп до здравни услуги чрез осигуряване на комуникационно-информационен обмен.  

Необходимо е да бъдат въведени иновации за устойчива и ефективна здравна 
система, насочени към общественозначими цели, като: стабилизиране на здравнооси-
гурителния модел, повишаване на финансовата самостоятелност на здравния сектор, 
промяна в начина на финансиране на лечебните заведения, развитие на електронното 
здравеопазване и телемедицинските услуги и др. 

Обвързването на процесите в здравеопазването в единна национална система, с 
възможност за контрол и обмен на информация в реално време чрез модули за на-
блюдение на основни показатели за системата на здравеопазване, гарантира взаимна 
обвързаност на всички процеси в системата с приложената иновативна технология.  

Реализирането на мобилното здрарвеопазване създава възможност да се из-
вършват онлайн повече административни и здравни услуги в сектора, да се осигури 
достъп до информация на пациента за собственото му здраве, да се подобри взаимо-
връзката между отделните нива на системата, да се подобри качеството на медицин-
ските услуги и ефективността на разходването на публичните средства за здравеопаз-
ване. Основните приноси на този вид здравеопазване са: 

-  Подобряване на качеството и ефективността на здравните услуги;  
-  Намаляване на грешките и дублиране на медицинските дейности; 
-  Намаляване на административната тежест на процедурите при предоставяне 

на медицински услуги;  
- Повишаване на удовлетвореността на гражданите от здравната система и 

завишаване контрола върху отчитането на дейности и финансирането им с 
публични средства чрез прилагане на съвременни информационни и комуни-
кационни технологии;  

-  Повишаване на прозрачността, подобряване на вземането на управленски 
решения в системата;  

-   Облекчаване въвеждането на нови здравни услуги. 
 

Въвеждането на иновативни технологии създава предпоставка финансовите 
процеси да бъдат прозрачни и лесно проследими, анализирани и контролирани, а 
всички участници в системата удовлетворени от взаимоотношенията, постигани чрез 
разширяването и надграждането на модулите на здравно-информационната система. 
Продължаващото развитие на националната здравно-информационна система следва 
да акцентира и върху телемедицинските услуги. Мащабното им разпространение при 
диагностика, лечение и оперативни интервенции ще допринесе и за повишаване на 
качеството и достъпността на медицинските услуги. 

В България е стартирал процес на изграждане на Национална здравна информа-
ционна система (НЗИС). Внедряването и функционирането на системата следва да 
бъде съобразено с изискванията, заложени в Закона за електронния документ и елек-
тронния подпис и Закона за електронното управление. В Закона за лечебните заведе-
ния, работата с прием на документи или обмен на информация по електронен път е 
разписана подробно в § 75 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗЛЗ.3 [5] 

Въвеждането на функции по съхранение и обмен по електронен път на регист-
ри, здравни записи, епикризи и др., съдържащи лични данни и здравна информация 

                                                 
3  Обн. ДВ, бр. 98 от 2010 г. 
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предполага адекватна законова защита на тази информация, което означава, че 
Националната здравно-информационна система следва да бъде съобразена и с изиск-
ванията на Закона за защита на личните данни. 

Основните цели при реализацията на Националната здравна информационна 
система включват подобряване качеството на здравеопазване и на административни-
те услуги, предлагани на българските граждани; съкращаване на времето за извърш-
ване на отделните операции в областта на здравеопазването; повишаване на ефектив-
ността при изразходване на финансови средства в Министерство на здравеопазването 
(МЗ).  

В „облака” на мобилното здравеопазването трябва бъдат развити няколко важни 
функции, като регистър на идентичността в личните карти, или в друг носител.  

В контекста на изграждането на портал на мобилно здравеопазване, МЗ планира 
създаване на два централизирани регистъра – регистър на структурираните докумен-
ти (регистрите на държавната администрация, на база на които се планира постигане 
на оперативна съвместимост и в голяма степен сигурност на информацията), и регис-
тър на неструктурираните документи, като идеята е всички контрагенти на МЗ да ра-
ботят под една шапка, с една система и с общи централизирани каталози.  

Предвидено е НЗИС да включва автоматизирани процеси и автоматизирано уп-
равление на софтуера, така че при изменение и допълнение на нормативни актове, 
системата да може да се актуализира гъвкаво и за кратко време. Целта е НЗИС да по-
крие всички субекти, свързани с действия, участващи в системата на здравеопазване-
то – лечебни заведения, здравни заведения, регионални инспекции, извънболнична 
помощ, болнична помощ, дентална помощ, всички структури на държавната админи-
страция, аптеки, оптики. Всички тези субекти трябва да бъдат обвързани в единна 
система, с единна информация за да могат да обменят данни в реално време. 

 

 Заключение 
При изграждането и развитието на мобилното здравеопазване в България, след-

ва да бъдат установени нормативни правила за интеграция и оперативна съвмести-
мост при информационния обмен между системите на участниците в здравната сис-
тема. Преминаването към модел на здравно обслужване, при който пациентът има 
централна роля, ще наложи реорганизация на съществуващата инфраструктура и ор-
ганизация на здравеопазването. Това ще доведе до промяна на ролята на специалис-
тите, на които ще се наложи да извършват дистанционно наблюдение на пациентите 
и по-често да взаимодействат с тях посредством електронни съобщения. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Формата и методите на сътрудничество в областта на производството и достав-

ките на отбранителни продукти претърпяват изменения под въздействието на разви-
тието на международните икономически отношения, оказвайки влияние както на 
придобиването на отбранителни продукти, така и на функционирането на участващи-
те в тях стопански субекти. Сътрудничеството в областта на производството и 
доставките на отбранителни продукти се развива в съответствие със закономерности-
те на развитие на световната икономика и на международната търговия, със засилва-
нето на конкуренцията между производителите и търговците на отбранителни про-
дукти, с изискванията на международното право и с наложените международни оби-
чаи.  

Анализът на достъпната литература дава възможност да се очертаят законо-
мерностите и принципите на функциониране на пазара на отбранителни продукти 
[1, стр. 16-17]. 

Към закономерностите на функциониране на пазара на отбранителни продукти 
изследователите причисляват: 

- Военният и военно-техническият интерес към продукцията с военно пред-
назначение е пропорционален на военния и военно-техническия потенциал на дър-
жавите. 

- Политическите възможности на държавите-износителки на оръжие да по-
пуляризират военната си продукция и да лобират при осъществяването на големи 
сделки в тази сфера са свързани с техните политически влияния и политически рей-
тинг в световната общност. 
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- Експортните възможности на държавите-износителки на отбранителна про-
дукция зависят от техните икономически и ресурсни възможности, т.е. обемът на 
експорта е правопропорционален на икономическия потенциал на държавата.  

 

Към принципите на функциониране на пазара на отбранителни продукти могат 
да се отнесат политическите, търговските и икономическите принципи. На фиг. 1 е 
посочена класификацията на принципите на функциониране на пазара на отбранител-
ни продукти. 

 

 
 

Фиг. 1. Класификацията на принципите на функциониране  
на пазара на отбранителни продукти 

 
Към политическите принципи се причисляват: 
- прозрачност в отношенията – насърчаване на законната продажба на оръ-

жия;  
- конфиденциалност в отношенията и запазване на търговските и други тай-

ни – задължава безусловно да се спазва етиката в търговските отношения; 
- спазване на международните задължения, международните санкции и из-

носните режими – налагат се ограничения върху законовия трафик на оръжие; 
- предотвратяване на реекспорт на оръжия без съгласието на държавата-

доставчик – да се предотврати незаконното отклоняване и разпространението като 
цяло на оръжия по света. 

 

Към търговските принципи спадат:  
- осигуряване на взаимна изгода при сключване на търговски сделки, търсе-

нето на взаимно приемливи компромиси, включително по критерия „ефективност – 
разходи”; 

- осъществяване на пазарен мониторинг и на маркетингови дейности, срав-
няване на собствените възможности с възможностите на други доставчици на оръжие 
и определяне на набор от мерки, които да популяризират отбранителните продукти 
пред потенциалните купувачи; 

- поддържане ниво на средни световни цени за доставените отбранителни 
продукти и предотвратяване на материални щети в резултат на поддържане на опре-
делени цени; 

- предоставяне на кредити за закупуване на отбранителни продукти и очерта-
ване на търговски перспективи за следващите няколко години. 

Към икономическите принципи се отнасят:  
- подпомагане на страните-вносителки в създаването на националната отбра-

нителна промишленост, включително чрез съвместни предприятия, чрез продажбата 
на лицензи за производство на военна продукция, което осигурява натоварване на на-
ционалния капацитет и трансформиране на разходите за закупуване на отбранителни 
продукти в разходи за тяхното собствено производство; 

Принципи на функциониране на 
пазара на отбранителни продукти 

Търговски  
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Икономически 
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- насърчаване на развитието на националните икономики на страните-вноси-
телки чрез изпълнение на задълженията по договори за доставка на оръжие и военно 
оборудване чрез офсетни програми. 

В контекста на една все по-сложна и непредсказуема среда в областта на 
сигурността е необходимо всички държави-членки на ЕС да си сътрудничат по-тясно 
и да координират своите действия срещу общите заплахи, набелязани в Европейската 
стратегия за сигурност [5]. И в тази координация всяка от тях следва да поеме изцяло 
своята част от отговорността за поддържане на мира и сигурността в Европа, в ней-
ните съседни държави и в света като цяло. 

Не всички заплахи са от военен характер и ЕС разполага с разнообразни инстру-
ментариум за предотвратяване и управление на кризи. Целесъобразно е държавите-
членки да изпълняват поетите от тях ангажименти за подобряване на техните военни 
способности и да гарантират, че тези ангажименти са изпълнени. 

Подобрената способност за отбрана ще повиши стратегическата автономност на 
ЕС и ще осигури важен принос за колективната сигурност в контекста на НАТО и 
други партньорства. Необходимо е държавите-членки да провеждат постоянно струк-
турирано сътрудничество, да определят условията за прилагането на клаузите за со-
лидарност и взаимна отбрана, както и да използват целия капацитет на Европейската 
агенция по отбрана. 

Икономическата и финансовата криза може да се използват като възможност за 
интегрирането на политиките на ЕС в областта на отбраната, тъй като тя може да бъ-
де стимул накрая да се създадат и приложат амбициозни реформи, които дълго време 
се отлагат. 

 
РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: ОСНОВНИ 
ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОФСЕТНИТЕ СДЕЛКИ 
 

Анализът на документите, отразяващи същността и перспективите на сътрудни-
чеството в областта на производството и доставките на отбранителни продукти в све-
товен мащаб и на научните разработки, разкриващи дадения проблем, позволява да 
се твърди, че към основните устойчиви тенденции на развитието на съвременния све-
товен пазар на отбранителни продукти се отнасят:  

- Рамкови условия за промишлеността. Националните бюджети за отбрана не 
могат вече да финансират продукти от най-високо качество. Новите отбранителни 
програми не са достатъчно координирани на европейско ниво, което води до дубли-
ране и възпрепятства взаимодействието на компаниите, участващи в различни про-
грами. Научноизследователската и развойната дейност в сферата на отбраната се из-
вършва главно на национално ниво, което води до дублиране на програми и по-ниска 
ефективност, отколкото при един по-координиран подход [7, стр. 18]. 

- Проблеми на пазара на отбранителна продукция. Държавите-членки доста-
вят отбранителна продукция от национални доставчици. Това води до пазарна фраг-
ментация. Националните вериги за доставки пречат за сътрудничеството на европей-
ско ниво. Приоритетите на националните външни политики могат да доведат до по-
ложение, при което да се прекратят трансферите на отбранителни продукти към 
други държави-членки на ЕС. Това води до липса на сигурност при доставките на от-
бранителна техника за клиентите. Отсъствието на режим на Общността по отноше-
ние на сигурността на чувствителна промишлена информация може да доведе до 
дискриминация срещу доставчици от други държави-членки на ЕС. Малките и сред-
ни предприятия участват главно в национални вериги за доставки. Настоящите прак-
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тики за компенсация, които често представляват част от договорите за обществени 
поръчки, могат да доведат до изкривявания на вьтрешния пазар. Като се има предвид, 
че веригите за доставка са организирани главно на национално ниво, стандартиза-
цията на отбранителната техника на европейско ниво не е развита в достатъчна сте-
пен. Създаването на европейски пазар за отбранителна техника би могло да доведе до 
пазарни изкривявания, ако законодателството на ЕС за конкуренцията не се прилага 
ефективно в този сектор [7, стр. 19]. 

Свиването на основните пазари на продуктите за отбрана в резултат на негатив-
ното влияние на икономическите и финансовите кризи в световен мащаб ускорява 
консолидацията на отбранително-индустриалния сектор. Тенденцията се засилва под 
въздействие на стратегическите приоритети на ЕС, залегнали в Европейската полити-
ка за сигурност и отбрана, Европейската стратегия за сигурност, Европейската стра-
тегия за отбранително-технологична индустриална база и свързаните с тях европей-
ски документи в областта на сигурността и отбраната, както и в резултат на предиз-
викателствата към индустрията от провеждащата се трансформация на НАТО и необ-
ходимостта от концентрация на ресурси за постигане на новите приоритетни отбра-
нителни способности и активи на Алианса, при запазващи се или намаляващи в абсо-
лютна и относителна стойност разходи за отбрана [10]. 

- Намаляване на платежоспособното търсене от страните от третия свят в ре-
зултат от влошаване на икономическите ситуации в тези страни и съкращаването на 
финансовите помощи от западните държави и на безвъзмездните доставки на отбра-
нителни продукти от Русия [6, стр. 50]. 

- Наситеността на пазара с отбранителни продукти в резултат на края на сту-
дената война и съкращаване на производството от водещите световни производители 
на отбранителни продукти, както и предлагането на свалени от експлоатация, но год-
ни за употреба отбранителни продукти. 

- Неустойчивото икономическо положение (особено в условия на криза) на 
държавите-купувачи на отбранителни продукти в сравнение с държавите-продавачи; 

- Рязкото поскъпване на всяко ново поколение отбранителни продукти в ре-
зултат на развитието и научнотехническия прогрес и повишено търсене на всички 
видове модернизации на вече закупени отбранителни продукти; 

- Постепенното увеличаване на дела на националната промишленост за задо-
воляване на нуждата от отбранителни продукти от държавите - традиционните купу-
вачи на отбранителни продукти и последващо преминаване от закупуване на готови 
отбранителни продукти към закупуване на лицензии за тяхното производство, ориен-
тиране към производство съвременни военни технологии и технологии за производ-
ство на продукти с възможна двойна употреба. 

- Нарастването на интензивността на геополитическите процеси, изменение 
на исторически наложените сфери на влияние на традиционните държави-производи-
тели на отбранителни продукти и появата на световния пазар на отбранителни 
продукти на нови държави-производители довеждат до изостряне на конкуренцията 
между традиционните и новите производители на отбранителни продукти. 

- Изместване на търсенето от близкоизточния пазар към пазара на Източна и 
Югоизточна Азия. Спецификата в развитието на пазара на отбранителни продукти в 
тези региони се обуславя от значителния ръст в развитието на редица държави, който 
им дава възможност да акумулират допълнителни финансови ресурси, наличието на 
потенциални конфликтни зони и амбициите на Китай и други държави от Югоизточ-
на Азия да изградят високопрофесионална армия, оборудвана с съвременно оръжие. 
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Това определя горепосочения пазар като най-перспективен от гледна точка на търго-
вията с оръжие.  

- Характерна черта на Азиатско-тихоокеанския пазар се явява стремежа на 
държавите от Южна, Централна и Югоизточна Азия не само да придобият съвремен-
ни системи въоръжение и техника, но и да участват в техните производства и об-
служване и на тази основа да развиват национална високотехнологична промишле-
ност. Това предопределя и техните желания активно да придобиват военни техноло-
гии и технологии с възможна двойна употреба [6, стр. 50]. 

- Нарастване на ролята на ООН, необходимост от спазването на международ-
ните санкции на ООН по отношение на налагане на ембарго върху доставките на от-
бранителни продукти в определени региони, поява на нови устойчиви тенденции 
след събитията на 11 септември 2001 г. във връзка с допълнителна сегментация на 
потенциалните световни купувачи и потребители на отбранителни продукти. 

- Борба с международния тероризъм и доминиращо положение на САЩ не 
само като водещ износител на отбранителни продукти, но и като страна, срещу която 
тези продукти могат да бъдат използвани. 

В изследване върху предизвикателствата на съвременната геополитика се спо-
деля схващането, че динамичните процеси на световната глобализация пряко рефлек-
тират върху икономическото статукво на оръжейната индустрия и търговия. Всяко 
изменение в тази насока ще има своята проекция и по същество ще представлява 
пряко или косвено външно въздействие върху производствено-търговските меха-
низми, а оттам и върху икономическата сигурност [2]. Оръжейната търговия няма да 
отстъпи мястото си на разрастващ се отрасъл, за което спомага окрупняването на 
икономиката и глобализацията. В тази връзка е и анализът и оценката на Европей-
ския парламент относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбра-
ната в държавите-членки на Европейския съюз [3]. 

По-ниските бюджети за отбрана в отделните страни в ситуация на криза очерта-
ват засилване на ролята на регионалното сътрудничество. А като цяло в Европейския 
съюз това предполага по-добра координация на планирането в областта на отбраната, 
обединяване и споделяне на способности, подпомагане на научните изследвания и 
технологичното развитие в областта на отбраната, изграждането на европейска от-
бранителна технологична и индустриална база, установяването на европейски пазар 
за отбранителна техника и откриване на нови форми на финансиране на равнище ЕС. 

Тенденцията от последните години на съкращения на бюджетите за отбрана, 
предприети от по-голямата част от държавите-членки на ЕС вследствие на финансо-
вата, икономическата и дългова криза въздейства отрицателно върху военните спо-
собности на тези държави. Това рефлектира върху способността на ЕС ефикасно да 
поеме своите отговорности за поддържане на мира, предотвратяване на конфликти и 
засилване на международната сигурност в съответствие с принципите на Хартата на 
Обединените нации [11], ако държавите-членки не успеят да компенсират тези загуби 
чрез засилено европейско сътрудничество и координация. Отбраната е обществено 
благо, което засяга сигурността на всички европейски граждани и всички държави-
членки трябва да дават своя принос в дух на сътрудничество, споделяне на тежестта 
и ефективност на разходите. 

Некоординираните съкращения на бюджета за отбрана биха могли да доведат 
до пълна загуба  на определени военни способности в Европа. В тази връзка ЕС под-
крепя обмена на информация между държавите-членки и повишаването на прозрач-
ността по отношение на текущи и предстоящи съкращения в бюджета за отбрана. Не-
обходимо е да се оцени въздействието на тези съкращения в бюджета за развитие на 
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способностите в подкрепа на общата политика за сигурност и отбрана. В подкрепа на 
това е фактът, че намесата в Либия показа, че дори коалиция от европейските държа-
ви не е в състояние да извършва такъв тип операции без подкрепата на САЩ. 

Продължава непропорционална зависимост от САЩ по въпросите на отбраната, 
като се има предвид, че делът на САЩ от общите разходи за отбрана в Северноатлан-
тическия съюз е увеличен на 75%, а следователно и необходимостта европейските 
съюзници да увеличат своя дял в разходите за отбрана. Без да се пренебрегва различ-
ното ниво на амбициите държавите-членки общо отделят около 200 млрд. евро на го-
дина за отбрана, което е едва около една трета от бюджета за отбрана на САЩ. Това 
е значителна сума, която показва разходите в областта на отбраната при липсата на 
единен европейски подход. По-голямата част от тези средства се изразходват въз ос-
нова на некоординирани решения за планиране в областта на националната отбрана. 
А те водят не само до постоянни пропуски в способностите, но и до разточителен 
свръхкапацитет и дублиране, както и до фрагментиране на промишлеността и паза-
рите. В резултат на това ЕС няма нито видимост, нито ресурси, нито достъп до тези 
200 млрд. евро разходи. 

Международният опит на търговия с отбранителни продукти показва, че нераз‐
делна част на военно-техническото сътрудничество стават офсетните сделки. В усло-
вия на задълбочаване на конкурентната борба между държавите производители на 
отбранителни продукти офсетните сделки широко се използват от държавите купува-
чи на отбранителни продукти като инструмент за получаване на търговски преиму-
щества и решаване на своите национални икономически задачи [8]. 

Развитието на новите тенденции и процесите на световния пазар на отбранител-
ни продукти предопределят търсенето на нови пътища за повишаване на ефектив-
ността на търговските сделки с помощта на изработването на редица юридически и 
икономически инструменти, най-важни от които се явява офсетът. За осъществяване-
то на обективен икономически анализ на офсета е необходимо да се представи при-
ложното поле на офсета като икономически феномен на съвременната международна 
търговия с отбранителни продукти. Офсетът представлява промишлена или търгов-
ска компенсация, която българското правителство изисква от чужда организация, 
спечелила обществена поръчка за доставка на материални средства и/или услуги за 
Въоръжените сили и отбраната на страната [9]. От гледна точка на теорията на отрас-
ловите пазари и тяхната регулация офсетът може да се изявява като инструмент на 
регулирането на практически всеки отраслов пазар. Счита се, че практиката на офсет-
ните съглашения на пазара на отбранителни продукти е ефективен, иновационен ин-
струмент за регулирането на дадения пазар. Този инструмент съдържа както компо-
нент на държавното регулиране и регламентиране, така и компонента на саморегули-
ране, осигуряващо баланса на интересите на продавача и купувача на отбранителни 
продукти. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Налага се изводът, че засиленото сътрудничество е най-добрият начин за напре-
дък. Именно чрез по-добра координация на планирането в областта на отбраната, 
която включва хармонизиране на военните изисквания и мерки за увеличаване на 
оперативната съвместимост, обединяване и споделяне на някои способности и струк-
тури за подкрепа, засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания 
и технологичното развитие, подпомагане на промишленото сътрудничество и консо-
лидация, оптимизиране на обществените поръчки и премахване на пазарните барие-
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ри, държавите-членки могат да развият способностите си по по-ефективен от гледна 
точка на разходите начин и без отрицателни последици за техния суверенитет. 

ЕС разполага с инструменти и механизми, които могат да помогнат на 
държавите-членки да поддържат подходяща производствена и технологична база и да 
гарантират сигурността на доставките, включително чрез определяне на области, в 
които може да се осигури повече финансиране на европейско равнище.  

Основен акцент на всички усилия на ЕС в областта на отбраната в отговор на 
финансовата криза следва да бъде Европейската агенция по отбраната, която има 
потенциала да покрие широка област на преразглеждане и планиране на политики, но 
все още не е в състояние да постигне това в настоящия си формат. Необходимо е 
актуализиране на формата на Европейската агенция по отбрана, като се счита, че уве-
личение на нейния бюджет, персонал, области на отговорност и цялостни правомо-
щия би било ефективно от гледна точка на разходите в дългосрочен план, като ще й 
позволи да работи по-добре върху оптимизирането на сектора на отбраната на ЕС, с 
конкретната задача да се избягват скъпо струващи дублирания и финансово неустой-
чиви политики на отбрана. 
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Abstract: The Judiciary Act has determined the Supreme Court of Cassation and the 
Supreme Administrative Court for a general cassation instance for all courts which 
administer justice in the system of the civil, criminal and administrative justice. As a 
supreme cassation court Supreme Court of Cassation and the Supreme Administrative 
Court fulfil a control over the judgment of the courts in the second instance for the civil and 
criminal acts, judgment of the first courts for administrative acts and hence a supreme 
judicial control for a common and a proper application of the laws. But while the role of 
the Supreme Court of Cassation is limited here the Supreme Administrative Court as a 
cassation instance fulfil a control in three more areas in the government.  
 

Key words:  the Supreme Court of Cassation, the Supreme Administrative Court, implementation, 
ustice, a cassation instance, a judicial control  
 

 

Законът за съдебната власт определи ВКС и ВАС за общи касационни инстан-
ции за всички съдилища, правораздаващи в системата на гражданското, наказателно-
то и административното правосъдие (чл. 63, ал. 7 и ал. 8 ЗСВ, пресъздадени в норми-
те на чл. 280, ал. 1 ГПК, чл. 45, ал. 2 НПК, и чл. 132, ал. 2, т. 5 АПК). Като висш 
касационен съд ВКС и ВАС осъществяват контрол върху съдебните решения на вто-
роинстанционните съдилища по граждански и наказателни дела първоинстанционни-
те съдилища по административни дела, а оттук и върховен съдебен надзор за точно и 
еднакво прилагане на законите в областта на правосъдието. Този надзор се наблюда-
ва в няколко условно определени направления: 

1. Касационното разглеждане на делата е мотивирано не само от интересите на 
страните, на които се предоставя още един правен ред за отстраняване на неправил-
ното и несправедливо решение, но и от обществения интерес за осъществяване на ед-
накво прилагане на закона в еднакви случаи. ВКС и ВАС наблюдават за точното из-
пълнение на законите и за еднаквото им приложение. Тази своя задача върховните 
съдилища осъществяват и посредством дейността си за създаване на унифицираща 
съдебна практика с цел справедливо правораздаване като основен принцип, изразя-
ващ обществения интерес от еднакво законово третиране на идентични случаи  
(чл. 124 и чл.  125, ал. 1 К). Законите трябва да се прилагат еднакво към всички граж-
дани в държавата, тъй като всички граждани притежават еднакви права. Недопусти-
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мо е един законов текст да се тълкува и прилага различно в отделните конкретни 
случаи, които по фактически състав са напълно еднакви. Едни и същи фактически по-
ложения трябва да пораждат едни и същи правни последици навсякъде в държавата, 
докато са в сила едни и същи правни норми, които ги уреждат. За да се установи ед-
накво тълкуване на законите, необходимо е то да се съсредоточи в едно място. В по-
вечето държави върховните съдилища се смятат като най-подходящата институция за 
постигане на единство в юриспруденцията. 

В Р. № 656 от 17.02.99 г., ВАС, ІІ отд. е записано: „Съгласно чл. 4, ал. 1 от 
Конституцията Р България е правова държава, която се управлява според Консти-
туцията и закони-те на страната. Въпросът за законосъобразността на актове-
те на държавните органи не е частноправен въпрос, касаещ само пряко засегнати-
те от тях лица, но и такъв за правилното функциониране на държавния апарат.” 
Широко застъпен в цялото административно правосъдие е принципът на служебното 
начало, защото както е важно доколко конкретният жалбоподател е засегнат, така е 
още по-важно да не се остави да поражда правни последици незаконно съдебно реше-
ние, а оттам и незаконен административен акт.  

Съдебните производства в административното правосъдие са по принцип дву-
инстанционни, освен когато в АПК или в друг закон е установено друго. Самият 
АПК, както и ЗАНН, не предвиждат такива изключения, но през последните години 
се увеличиха примерите на изключване на касационната инстанция със специални 
административни закони – чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, чл. 88-97; чл. 197, ал. 4; чл. 256, ал. 5; 
чл. 268, ал. 2 от ДОПК; чл. 187, ал. 1 и 3 от ЗСВ. По този начин неоправдано и 
нецелесъобразно се ограничава ролята на касационния съд да следи за единството в 
правораздаването на административните съдилища и то в такива важни за общество-
то области като съдебната дейност, данъчната политика, териториално-устройствено-
то планиране и др. 

2. Касационната инстанция в административното правосъдие като последна и 
най-квалифицирана във ВАС трябва да съчетава в себе си два обществено важни 
компонента. Наред с общия надзор върху дейността на всички съдилища в системата 
на административното правосъдие за еднакво тълкуване и прилагане на законите в 
страната, трябва да бъде сигурен гарант за осъществяване на ефективен контрол вър-
ху законността в актовете и действията на цялата администрация. ВАС е този, който 
обезпечава прилагането на законите не само от съдилищата, но и от държавните орга-
ни. Съдът трябва да следи и за повишаването на квалификацията на кадрите в адми-
нистрацията и да спомага за усъвършенстване на дейността им чрез постоянно запо-
знаване с онези промени в юриспруденцията, които се отнасят до техните не-
посредствени функции и задачи. Решенията на касационната инстанция са оконча-
телни и както всички други актове на административните съдилища, абсолютно за-
дължителни за административните органи и длъжностните лица в системата на из-
пълнителната власт. Актове и действия на административния орган, извършени в 
противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки заинтересован мо-
же винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви (чл. 177,  
ал. 2, чл. 183, чл. 193, ал. 2 вр. чл. 228, както и чл. 304 АПК). 

Освен личния материалноправен интерес на жалбоподателя, административният 
орган също притежава свой интерес – от точното спазване на законността в сферата 
на неговата дейност. Той на практика е част от обществения интерес от обща закон-
ност в държавното управление. Когато този обществен интерес е изключително заси-
лен, тогава в административното правосъдие се допускат изключения от процесуал-
ното изискване за личен и пряк интерес от обжалване. Като такова изключение би 
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следвало да се разглеждат и производствата за оспорване на нормативни администра-
тивни актове. 

3. Касационното обжалване е част от цялостната дейност на ВАС, който в 
служба на засиления държавен и обществен интерес от непрестанна грижа за обезпе-
чаване на законността в държавното управление разглежда жалби срещу актове на 
висшите органи на изпълнителната власт, включително и подзаконови нормативни 
актове. Това е единственият съд от съдебната система, който контролира нормативна 
дейност на държавата. Теорията е единодушна, че поради голямата важност и значе-
ние на подзаконовите нормативни актове, издавани от държавната власт, водещ 
принцип при тях трябва да бъде защитата на обществения интерес. По тази причина 
при оспорване на нормативните актове се смята, че всеки има правен интерес, всеки е 
засегнат от нормативен акт, който е незаконосъобразен, всеки има интерес да живее в 
законосъобразна среда. В Р. № 3353 от 21.06.99 г., ВАС четем: „Нормативният 
административен акт има нео-граничен кръг адресати. За обжалване на същия не 
се изисква доказване на пряк и личен интерес. Всеки адресат на нормативния 
административен акт е засегнат и има интерес да го обжалва.”  

К. Лазаров съвсем уместно обръщаше внимание на това, че „в противоречие на 
принципите на правовата държава, които изискват законосъобразността на всеки 
публичен акт да бъде гарантирана не само от квалификацията и от мястото в държав-
ната йерархия на членовете на органа, който го постановява, но и от надеждни допъл-
нителни гаранции”, касационно обжалване на решенията на първоинстанционния съд 
за отмяна на нормативни административни актове е зъдължителна част от правосъ-
дието на всяка съвременна правова държава. Задължително бе да се предвиди такава 
възможност за касационна инстанция в разширен състав от 9 или 11 членове напри-
мер. Касационна инстанция в производството по отмяна на нормативни актове е не 
само надеждна гаранция за законосъобразност по тези “най-важни дела”, но и пови-
шава авторитета на самия съд и на административното правосъдие като цяло.[1] На-
пълно целесъобразно Административнопроцесуалният кодекс предвиди възможност 
за касационно оспорване на съдебните решения по отмяна на нормативни актове 
пред 5 членен състав на ВАС (чл. 217 АПК). ВАС е учреден като самостоятелна пра-
восъдна институция, която да упражнява на две инстанции съдебен контрол върху 
нормативните актове на администрацията, когато тя действа като подзаконова изпъл-
нителна власт. Това е така, защото тези актове са едностранни, скрепени с адми-
нистративна изпълнителна власт, които засягат или застрашават правата и интереси-
те на всички граждани. Целта на касационния контрол тук е да се поддържат право-
вият ред и законността в отношенията на администрацията с гражданите. 

Обективният характер на двуинстанционната отмяна на един нормативен адми-
нистративен акт поставя въпроса и за неправомерността и на индивидуалните актове, 
основаващи се на него. Логично е и те да бъдат отстранени от правната действител-
ност. Когато отмяната на индивидуален административен акт е поискана едновремен-
но с отмяна и на нормативния административен акт, въз основа на който е издаден, 
тогава въпросът се решава от същата контролна инстанция. При оспорване на инди-
видуални административни актове, последва-що отмяна на нормативния акт – тяхна 
материалноправна основа, следва тези актове да бъдат прогласени за нищожни, като 
основани на отменена правна норма. Тези актове следва да могат да се атакуват без 
ограничение във времето (чл. 149, ал. 5 АПК). Ако заинтересованите не оспорят тези 
индивидуални административни актове, администрацията е длъжна да преразгледа 
законосъобразността им и да пристъпи към отмяната им в срок не по-дълъг от три 
месеца от влизането в сила на съдебното решение, с което нормативният администра-
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тивен акт е отменен (чл. 195, ал. 2 АПК, чл. 45, ал. 2 ЗНА). В тези случаи е необхо-
димо и да се защитят правата на третите добросъвестни лица. Жалбоподателят има 
право да избере пътя на защита на интересите си, като обжалва индивидуалния адми-
нистративен акт, издаден на основание подзаконов нормативен акт или да подложи 
на съдебен контрол самия нормативен административен акт. 

4. За осъществяване на правилното и точно приложение на закона чрез касаци-
онното производство в административното правосъдие спомага и ролята на прокуро-
ра като задължителен участник в тези производства. Касационното дело се разглежда 
задължително с участието на прокурор (чл. 217, ал. 2 АПК). Дори и да не присъства 
като страна в касационната инстанция, прокурорът участва като контролиращ произ-
водството и дава заключение по изхода на  делото. Той може да подкрепи или да ос-
пори касационната жалба в зависимост от своето становище за законосъобразността 
на оспорваното решение. Относно пороци-те нищожност и недопустимост служебно-
то начало има сила не само за съда, но и за наблюдаващия прокурор, но когато се со-
чи неправилност на решението в една от трите му форми или без да е конкретизира-
на, недопустимо е за представителя на прокуратурата да допълва жалбата или сам да 
я конкретизира (Р. № 3202 от 17.05.2000 г., ВАС, ІV отд.). Прокурорът може да из-
вършва всички процесуални действия, насочени към правилното решаване на делото. 
Така ВАП като кфалифициран правоприлагащ орган също спомага за осъществяване 
на точното и еднакво прилагане на законите.  

В производството по съдебно оспорване на подзаконови нормативни актове, 
поради завишения обществен интерес от правомерно упражняване на изпълнително-
разпоредителната държавна дейност, прекият прокурорски надзор e необходим още в 
първата съдебна инстанция. Правомощието на прокуратурата да предприема дейст-
вия по отмяна на незаконосъобразни актове е предвидено в защита на обществения 
интерес. В случаите на подаване на протест срещу подзаконов нормативен акт об-
щественият интерес се презумира, защото незаконосъобразността на нормативните 
актове – с оглед значимостта на обществените отношения, които регулират, и мулти-
плициращия им ефект върху административните отношения – по дефиниция засяга 
обществения интерес. Още по-вече, че някои от нормативните административни ак-
тове засягат в най-висша степен обществените интереси.  

В АПК законодателят е направил опит да съобрази задължителното участие на 
прокурор в зависимост от степента на държавна и обществена значимост на предмета 
на различните производства пред административните съдилища и ВАС. В производ-
ството по оспорване на подзаконови нормативни актове поради завишения общест-
вен интерес от правомерно упражняване на изпълнително-разпоредителната държав-
на дейност законодателят приема, че е необходим прекият прокурорски надзор. По-
добно е положението и в касационното производство – касационната инстанция, ре-
дом с контрола върху правомерността на съдебните решения, осъществява върховен 
съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното 
правораздаване. Общото впечатление е, че участието на прокурора в административния 
процес съгласно АПК и последващата практика утвърждава и засилва ролята му като 
гарант на законността и опазването на важни държавни или обществени интереси.[2] 
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Abstract: The right of the party concerned of a cassation appeal shall incur from the 
presence of appellate judgment and not to be a result of a specific inspection performed by 
the Supreme Court of Cassation itself, where examined shall be the presence of conditions 
foreseen in art. 280, par. 1 of Civil-Procedure Code. In the theory maintained is the reverse 
thesis that „the right of the party concerned of a cassation appeal does not incur of the 
presence of appellate judgment (ruled, prepared and announced with the contents of form 
according to statutory provisions – art. 235, 236 of Civil-Procedure Code). The subjective 
procedural right of cassation appeal is result of a specific inspection performed by the 
Supreme Court of Appeal itself, regarding the presence of special conditions, set in art. 
280, par. 1 of Civil-Procedure Code. The right of cassation appeal is not conditioned on 
the inspection performed under art. 288 of Civil-Procedure Code. It incurs from the 
positive result of its conduction and has as a source (grounds, judicial fact) the ruling of 
Supreme Court of Cassation in this proceeding. Prior to the ruling of Supreme Court of 
Cassation regarding the criteria for access to cassation appeal the right of cassation 
appeal is still not existing – it has not incurred or its bearers. This statement is disputable 
because the right of cassation appeal incurs with the ruling of appellate judgment which 
may be practiced after incurrence of the term of cassation appeal. The cassation petition is 
submitted when the judgment is void, impermissible or wrongful due to violation of the 
material law, performed violation of the court procedural rules or groundless – argument 
under art. 281 of Civil-Procedure Code as the appeal is submitted through the court having 
ruled the appellate judgment within one month of its handover to the parties – argument 
under art. 283, sentence 1 of Civil-Procedure Code. Therefore, the subjective procedural 
role of cassation appeal is the presented and guaranteed by the law possibility and 
individual to oblige the Supreme Court of Cassation to rule on the first stage of cassation 
proceeding – proceeding on allowing cassation appeal, estimating the statutory criteria 
under art. 280 of Civil-Procedure Code as the result of this activity will condition the 
existence of the obligation of the Supreme Court of Cassation as a third instance on 
inspection of an appellate deed in essence, or the non-existence of this obligation.  
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Установеният в новия ГПК ред1 за допускане на касационното производство 
при наличие на предвидените в чл. 280 ГПК основания за допускане на касационната 
жалба, е спорен в българското процесуално право. Според разпоредбата на чл. 280, 
ал. 1 ГПК, подлежат на касационно обжалване решенията на въззивните съдилища, в 
които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, 
който е: 1. решен в противоречие с практиката на ВКС; 2. решаван противоречиво от 
съдилищата; 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на 
правото. Общото на посочените критерии за допустимост на касационното обжалва-
не е произнасянето на въззивния съд по правен въпрос от материалното и процесуал-
ното право, който въпрос е предпоставка за допустимостта на касационната жалба, 
обсъждан в обжалваното въззивно решение. Произнасяното по основанията за допус-
кане до касационно обжалване (чл. 280 ГПК) не се съчетава с общите основания за 
основателността на касационната жалба (чл. 281 ГПК), които обуславят незаконосъ-
образността на въззивното решение. 

Характерна особеност за така установеното касационно обжалване, като факул-
тативно такова, че  е необходимо изпълнение на допълнителни изисквания с оглед 
извършването на подбор на жалбите, които ВКС ще допусне до разглеждане по съ-
щество. Тези условия са допълнителни към общите условия за допустимост на жал-
бата – подаването на жалбата в срок, обжалваемост на решението, наличието на пра-
вен интерес и легитимация на страната, спазване на задължителните реквизити на ка-
сационната жалба и приложенията към нея. За разлика от касационните основания, 
които изразяват необходимостта от защита на страната срещу незаконосъобразни ак-
тове чрез упражняване на касационен контрол, което по същността си е праворазда-
вателна дейност на ВКС, то „критериите на чл.  280, ал. 1 ГПК визират присъщата са-
мо на този съд неправосъдна функция да унифицира съдебната практика в изпълне-
ние на конституционното му задължение да осигури точното и еднакво тълкуване и 
прилагане на закона от съдилищата”2. Това е свързано с характеристиката на касаци-
онната инстанция като съд по правото, а не по фактите на спора и с посочената 
функция да уеднакнява правоприлагането по принципните въпроси на материалния и 
процесуалния закон, като при неправилна или противоречива практика се налага из-
даване на тълкувателно решение от ВКС (чл. 124, ал. 1 ЗСВ). При сегашната уредба 
на защитата пред третата инстанция –касационната, не е достатъчно само подаването 
на касационна жалба, а трябва и преценка на ВКС относно допустимостта на касаци-
онното обжалване – дали да допусне касационната инстанция за проверка на акта на 
въззивния съд, при наличие на основанията, установени в чл. 280, ал. 1 ГПК. Ако 
констатира ВКС, че произнасянето на въззивния съд по правния въпрос – материал-
ноправен или процесуалноправен, обуславя заканосъобразното решаване на конкрет-

                                                 
1 Б.А. Съображенията на законодателя, обусловили установяването на този ред, според мен 
достатъчно неубедителни, са: „Възможността да бъде ограничаван достъпа до редовната трета 
инстанция според рода на делата се обосновава с компетентността на Върховния касационен 
съд да постановява тълкувателни решения по всички въпроси, като по този начин той ще из-
пълнява задължението си да обезпечава еднаквото прилагане на закона и развитието на право-
то и по тези родове дела, по които не се произнася като редовна трета инстанция. Възможност-
та да бъде ограничаван достъпа до редовната трета инстанция според интереса се обосновава с 
това, че като се произнася по делата с по-голям интерес, Върховният касационен съд обезпеча-
ва еднаквото прилагане на закона по всички дела.” Вж. Мотиви към проекта на Гражданско 
процесуален кодекс.  
2 Така Иванова, Р., Пунев, Б. и Чернев, С. Коментар на новия Граждански процесуален кодекс. 
С.: ИК „Труд и право”, 2008, с. 436. 
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ния спор и на аналогични дела поради принципния характер на правния въпрос, зна-
чим за правоприлагането, то наличието на положителна констатация обуславя пре-
ценка дали разрешението на този правен въпрос във въззивния акт е в противоречие с 
критериите, визирани в чл. 280, ал. 1 ГПК. Тази преценка на ВКС за допустимост на 
касационното обжалване не подлежи на контрол, поради липса на процесуална въз-
можност за това. Законодателят мотивира ограничаването на възможността за каса-
ционно обжалване с това, че не може да бъде поставено като цел на реформата на 
гражданското съдопроизводство, тъй като във всеки случай то би довело до конфликт 
с функцията на ВКС съд да обезпечава еднаквото прилагане на закона и развитието 
на правото, като новата уредба на касационното обжалване трябва да е подчинена на 
изискването да осигури по-добра възможност за съда да обезпечава еднаквото прила-
гане на закона и развитието на правото, поради което ограничаването на възмож-
ността за касационно обжалване е начин да бъде постигнато това изискване, но не 
цел. 

Обезпечаването еднакво прилагане на закона и развитието на правото като 
функция на ВКС, която функция е неправораздавателна, не може и не трябва да бъде 
постигната  чрез ограничаване на правораздавателната функция, изразяваща се в 
осъществяване на контрол за законосъобразност на въззивните актове. На първо 
място, налице са други начини и средства за постигане на тази функция – кадрова и 
материална обезпеченост на ВКС, още повече липсва примат на неправораздавател-
ната функция на ВКС, изразяваща се в еднакво прилагане на закона и развитието на 
правото, над правораздавателната функция на последния, изразяваща се в осъществя-
ване на контрол за законосъобразност на въззивните актове. Тези функции са взаимо-
свързани, липсва колизия между тях, тъй като са допълващи се – правораздавател-
ната функция обуславя неправораздавателната функция. Касационната инстанция не 
следва да се мотивира само от обществения интерес, а именно осъществяване на пра-
вилото еднакво прилагане на закона и развитието на правото, а следва да се мотивира 
и от интереса на съдещите се, на които се предоставя още един правен път за отстра-
няване на грешка в актовете на въззивния съд, отстраняване на една несправедливост 
в актовете, тъй като първоинстанционния и въззивния съд може да са достигнали до 
незаконосъобразност, обусловена от несъвършенството на правосъдието, осъществя-
вано от един човек по инициатива на друг. Колкото и добре да са подготвени за дей-
ността си съдиите, колкото и добросъвестно и внимателно да се отнасят към задълже-
нията си, във всеки случай те не могат да бъдат напълно застраховани от пропуски и 
грешки, което обуславя нуждата от трета инстанция. Не само неправилното разбира-
не на закона или случайното недоглеждане при изясняване на фактическите  обстоя-
телства по делото, но и субективното отношение, симпатии и антипатии на съдията, а 
също и влиянието на господстващите в дадения регион възгледи и местни предразсъ-
дъци могат да станат причина за постановяване на неправилни актове. От друга стра-
на, причини за незаконни и необосновани актове могат да бъдат и пропуските в про-
фесионалната подготовка и недостатъчния практически опит на съдията; небреж-
ността и недоглеждането в работата, което недоглеждане понякога е обусловено от 
натовареността на съдилищата с огромен брой дела. 

Възможността за проверка на съдебните актове от трета инстанция е призвана 
именно да предпази страните по делото и другите заинтересувани лица от грешки на 
съдията. При констатиране от касационния съд на съдебна грешка, и в случай че от-
крие други пропуски, довели до неправилно разрешаване на делото, приетия акт се 
нуждае от определена корекция с цел да се гарантира правилното разглеждане и ре-
шаване на делото. Воден единствено от съображения, че новата уредба на касацион-
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ното обжалване трябва да е подчинена на изискването да осигури по-добра възмож-
ност за ВКС да обезпечава еднаквото прилагане на закона и развитието на правото, 
поради което е приел, че чрез ограничаването на възможността за касационно обжал-
ване, то това е начин, а не цел, за да бъде постигнато това изискване – функцията на 
ВКС да обезпечава еднаквото прилагане на закона и развитието на правото. Законо-
дателят, приемайки чл. 280 ГПК, е пренебрегнал интереса на съдещите се, пред об-
ществения интерес, възлагайки на ВКС правомощието да преценява съществуването 
на касационното обжалване, при изначално очертани само от законодателя общи, аб-
страктни и неясни основания (критерии), въз основа на които да се осъществи пре-
ценката. Отчитайки установеното съдържание на касационната функция от Консти-
туционния съд е приел в решение № 9/ 24.10.2002 г. по конст. д. № 15/ 2002 г. и ре-
шение № 6/ 08.05.2003 г. по к. д. № 23/ 2002 г., както и решение № 4/ 16.06.2009 г. по 
к. д.№ 4/ 2009 г., че съдържанието на касационната функция се определя от про-
цесуалния закон, тъй като конституцията е делегирала това на неконституцион-
ния законодател, поради което избраната в процесуалния закон форма на каса-
ционно обжалване не може да бъде сама по себе си противоконституционнна. 
Ето защо намирам, че възприетата форма на касационно обжалване от процесуалния 
закон – като факултативна, възложена на преценка от инстанцията (ВКС), която 
следва да осъществи касационното производство (чл. 280 ГПК), че не съответства на 
конституцията. Това е така, тъй като противоречи на принципа на всеобщото уваже-
ние на правата на човека, а също така на сформираните от Европейския съд по права-
та на човека  принципи на правова определеност, правова ефективност при регулира-
не на обществените отношения, на баланса между обществените и частните интере-
си. Тук поради обществения интерес е пренебрегнат частния интерес – интереса на 
страните по делото, още повече конституционната делегация е към процесуалния 
закон да установи право на касационно обжалване и да определи формата на по-
следното, според конституционния съд, а в случая, процесуалния закон е делегирал 
на ВКС правомощието да установи съществуването или несъществуването на 
право на касационно обжалване за заинтересувания срещу незаконосъобразен 
въззивен съдебен акт. Подаването на редовна касационна жалба при новия ГПК не 
поставя началото на допустимо касационно производство, което да породи конкретни 
правни последици – подаването на редовна касационна жалба пред ВКС не обуславя 
право на касационно обжалване. Тук следва да се разграничи процесуалната допусти-
мост на касационната жалба по чл. 284 ГПК, във връзка с чл. 285 и чл. 286 ГПК, от 
допустимостта на касационното производство по смисъла на разпоредбата на чл. 280 
ГПК, във връзка с чл. 288 ГПК. Провеждайки производство по чл. 285 ГПК, съдът 
проверява редовността на касационната жалба с оглед изискванията на чл. 284 ГПК, 
като при неотстраняване на допуснатите нередовности от касатора в едноседмичен 
срок от съобщението, както и в хипотезите на чл. 286, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК – при про-
срочване на касационната жалба и необжалваемост на въззивното решение по  
чл. 280, ал. 2 ГПК, съдът постановява разпореждане за връщане на касационната 
жалба. При допустимостта на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК са очер-
тани условията, с оглед на които ВКС прави преценка дали да приеме жалбата за раз-
глеждане по същество и се урежда производство по реализирането, като се дава отго-
вор на този въпрос. Тук съдът прави преценка дали да установи съществуването на 
право на касационно обжалване на касатора – право на трета инстанция по проверка 
на въззивен акт, или да установи несъществуването на това право. Правата се устано-
вяват в закона, а не в акт на съд – гражданското съдопроизводство дава защита на 
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нарушено материално право, поради което е извън компетенцията на ВКС да прави 
такава преценка. 

От друга страна, самото право на заинтересуваната страна за касационно 
обжалване следва да възниква от наличието на въззивно съдебно решение3, а не 
да е резултат от специфична проверка, извършвана от самия ВКС, в която се 
изследва наличието на условията, предвидени в чл. 280, ал. 1 ГПК. Правото на 
касационно обжалване възниква4 с постановяване на въззивното съдебно решение, 
което право може да се упражни след възникване срока за касационно обжалване. Ка-
сационната жалба се подава, когато решението е нищожно, недопустимо или непра-
вилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопро-
изводствените правила или необосновано – аргумент от чл. 281 ГПК, като жалбата се 
подава чрез съда, който е постановил въззивното решение, в едномесечен срок от 
връчването му на страните – аргумент от чл. 283, изр. 1 ГПК. Следователно, субек-
тивното процесуално право на касационно обжалване е предоставената и гаран-
тирана от закона възможност на едно лице да задължи ВКС да се произнесе по 
първата фаза на касационното производство – производството по допускане на 
касационната жалба, преценявайки законовите критерии по чл. 280 ГПК, като 
резултата от тази дейност ще обуслови съществуването задължението на ВКС 
като трета инстанция по проверка на въззивен акт по същество, или несъщест-
вуването на това задължение. 

Тази дейност на ВКС, от друга страна, е несъвместима с функциите му да пра-
вораздава, тъй като е дейност по правоприлагане – да приложи ли установеното пра-
вило в закона или не, която дейност е присъща на изпълнителната власт. Предоставе-
ната дискреция на ВКС съобразно законоустановени критерии – общи и абстрактни 
такива, за подбор на касационните жалби, които се допускат до разглеждане по 
същество, е свързана с принципа за равенство на гражданите, установен в чл. 6 КРБ. 
Упражняваната дискреция е свързана и с възможността за касатора да упражни пра-
вото на касационно обжалване, което упражняване на правото може да се осуети чрез 
приемане липсата на критериите, установени в чл. 280 ГПК. Това ограничаване на 
правото на касационно обжалване може да е на основание някой от признаците, 
установени в чл. 6, ал. 2 КРБ, което е дискриминационно. 

Законодателят  е в правото си да определи  съдебната инстанция, актовете на 
която  в правната система на  Република България  не подлежат на обжалване, като 
това не противоречи на  конституционното задължение на държавата да осигури на 

                                                 
3 В теорията се поддържа обратната теза, че „самото право на заинтересуваната страна за каса-
ционно обжалване не възниква от наличието на въззивно съдебно решение (постановено, 
изготвено и обявено със съдържанието и формата според законовите разпоредби – чл. 235, 236 
ГПК). Субективното процесуално право на касационно обжалване е резултат от специфична 
проверка, извършвана от самия ВКС, относно наличието на специални, предвидени в чл. 280, 
ал. 1 ГПК условия. Правото на касационно обжалване не се предпоставя от извършената про-
верка по чл. 288 ГПК. То се поражда при положителния резултат от нейното провеждане и има 
за свой източник (основание, юридически факт) определението на ВКС, постановявано в това 
производство. Преди произнасянето на ВКС относно критериите за достъп до касационно об-
жалване правото на касационно обжалване все още не съществува – не е възникнало за него-
вите носители. Това право не е предикат, а е следствие на съдебната дейност по чл. 288 ГПК“. 
Вж. Мингова, А. „Защо не подлежат на обжалване определенията на Върховния касационен 
съд по чл. 288 ГПК“. – Норма, кн. 5/ 2013 г., с. 98-99. 
4  Така и Тодоров, К. „Следва ли да подлежи на обжалване определението по чл. 288 ГПК?“ – 
Търговско и облигационно право, кн. 6/ 2015 г., с. 59. 
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всеки достъп до правосъдие, в това число  за поправка на съдебна грешка, като недо-
пустимостта   до  обжалване  пред  касационната инстанция не трябва да се разглежда  
като нарушение на правото на съдебна защита, е приел конституционния съд. 

Забраната за касационно обжалване, определена от съдия от касационната ин-
станция – ВКС, чрез недопускане на касационно обжалване на въззивни актове, нару-
шава правото на съдебна защита и ограничава достъпа на страната до правосъдие. По 
силата на своите правомощия законодателят  има право да определи такъв ред за про-
верка на законността и обосноваността на съдебните актове с цел поправка на съдеб-
на грешка, който най-добре ще съответства  на особеностите на  един или друг вид 
съдопроизводство. В решението на законодателя да определи критерии за допусти-
мост на касационното обжалване, наличието на които да се проверяват от касацион-
ната инстанция, има противоречие, в основата на което е абсолютизирането на право-
то на съдебна защита, отъждествяването на правото на съдебна защита и правото на 
обжалване на съдебните актове. Това е така, тъй като преценката за наличността на 
критериите за допустимост не са обективно ясни, като преценката за тяхната налич-
ност е дадена на субективното виждане на състав от ВКС, което поведение на съда 
ще предопредели и съществуването на правото на касационно обжалване. 

От друга страна, критерий за обжалване  на съдебни актове не може да бъде са-
мо фактът за възможно по-нататъшно движение на делото след произнасянето на 
акта, а критерий трябва да бъде наличието или отсъствието на нарушени от акта 
права и/или законни интереси на страните по делото, като в краен случай и на лицата, 
участващи в делото, както и на формални критерии – напр. цена на иска или предмет 
на делото. 

При така изясненото съдържание на понятията „право на съдебна защита” и 
„гаранция за съдебна защита”, законодателят в закон следва да определи формалните 
критерии – предмет на делото и цена на иска, които да изключват от касационно об-
жалване категориите дела, като е недопустимо изключването на въззивните актове от 
касационно обжалване по преценка на самия касационен съд – ВКС, която преценка 
не подлежи на обжалване, тъй като се осуетява гаранцията за съдебна защита – 
касационно обжалване. Ако правото на съдебна защита е било реализирано в съда от 
първа и въззивна инстанция, и законът с разпоредбата на чл. 280 ГПК предоставя 
възможност с това решение за произвол – правото на достъп до съда от касационна 
инстанция е само формален, но не и реален. От друга страна, само законодателят мо-
же да изключва от касационно обжалване дела, но не и ВКС като касационна инстан-
ция, като обратното е противоконституционно. 

 
При изложеното, de lege ferenda, разпоредбата на чл. 280, ал. 1 ГПК, следва 

да се отмени тъй като не е конституционносъобразна, за което се изложиха 
съображения по-горе, или да се промени в смисъл, като текста придобие след-
ното съдържание „На касационно обжалване пред ВКС подлежат въззивните 
актове, когато акта противоречи на правните норми”. 
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Summary: This paper discusses the legal framework of employment contracts for 
temporary work concluded under Art. 107r-107ch of the Bulgarian Labour Code. It 
emphasizes on the legal protection, which the law offers temporary workers. Discussed is 
also the application of unequal treatment prevention of the employed workers in the 
enterprise. Attention is paid to the collective rights of temporary workers, joining the 
collective agreement and its connection to their specific employment. 
 

Keywords: enterprise that provides temporary employment, employee, employer, enterprise-user, 
collective agreement, contract of employment, unequal treatment, protection against dismissal. 

 
 

Действащата нормативна уредба е създадена за въвеждането на Директива 
2008/104/ЕО относно работата чрез агенция за временна заетост и Конвенция 181 на 
Мeждународната организация по труда относно частните бюра (агенции) във вътреш-
ното право1. Посредством уреждането на трудовите договори с предприятие, което оси-
гурява временна работа като нови видове трудови договори се постига либерализация 
на съществуващия нормативен ред относно учредяването на трудови правоотношения. 

Трудовите договори с предприятие, което осигурява временна работа са уредени 
в чл. 107р-107ч от Кодекса на труда (КТ) като правна уредба има в Закона за здраво-
словните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и в Наредба № 5 от 20 04.2006 г. за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по срочно трудово право-
отношение и при временно трудово правоотношение. 

Нормативното им уреждане създава възможност за гъвкаво наемане на работни-
ци и служители за изпълнение в предприятия на дейности, които нямат постоянен ха-
рактер. Законовата уредба е навременна, тя би могла да окаже положително  влияние 
върху безработицата, да провокира  ползване на свободни работници и служители, 
желаещи да работят без обвързване по безсрочни трудови правоотношения за из-
вършването на определени срочни дейности. Възможно е постигане намаляване или 
избягване на безработицата особено на дългосрочната безработица2. Законовата уред-

                                                 
1 Мръчков, В., Трудово право, Сиби, С., 2010, с. 183 
2 Mayer, Udo R. Fachgebiet Rechtswissenschaft Jean-Monnet-Chair für Europäisches Arbeits - und 
Sozialrecht, Stellungnahme zur Verlängerung des Überlassungszeitraums von Leiharbeitnehmern mit 
besonderen Vermittlungsproblemen im Rahmen des geplanten Job-AQTIV-Gesetzes, 2001, S. 1 
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ба предоставя възможност на предприятия, при които заради често непридвимите 
обеми на извършваната работа е трудно планирането на необходимия за продължите-
лен период от време персонал, да намерят решение относно ползване на необходима 
работна сила.  

Посредством договорите за временна работа налична на пазара на труда свобод-
на работна сила би могла да бъде ангажирана и за избягване на полагане на извънре-
ден труд или на налагането на удължено работно време по реда чл. 136а от КТ от ра-
ботодатели за вече наетите и работещи при тях работници и служители. Това е така 
предвид действащите нормативни ограничения относно основанията за нареждането 
и продължителността на полагане на извънреден труд от работници или работа от тях 
при удължено работно време. 

Сключването на договор с предприятие, което осигурява временна работа би 
могло да бъде предпочитано и заради възможността предприятието ползвател да по-
лучи впечатления от работата на временните работници за по-продължителен период. 
Това е така за разлика от изпитването, което се изваършва по трудовите договори, 
сключвани от работодатели със срок за изпитване на основание чл. 70, ал. 1 КТ. При 
тях срокът за изпитване, уговорен в полза на работодателя, в който начинът на работа 
на работниците може да бъде проверяван от него съгласно чл. 70, ал. 1 КТ, е не повече 
от 6 месеца. При договорите с работници изпратени от предприятие, което осигурява 
временна работа преценката на работата им от предприятието ползватл би могла да 
продължи и повече от 6 месеца в зависимост от продължителността на работата, за 
извършването на която са наети или от периода на отсъствие на замествания. Пред-
приятие ползвател би могло да предлага на временните работници сключването на 
трудови договори за неопределено време преди, след или по време на работата, за из-
пълнението на която са били изпратени съгласно разпоредбата на чл. 107р КТ, в слу-
чай че отговарят на изискванията му, а не да сключва трудови договори с наети от не-
го работници, ограничен от нормативно уредения непродължителен и често недоста-
тъчен максимален срок за изпитване. 

Специфика на трудовите договори, сключвани по реда на чл. 107р- 107ч КТ е, че 
работодател е предприятието, което осигурява временна работа, но реално работната 
сила се предоставя на предприятие ползвател. За да придобие качеството работодател 
като предприятие, което осигурява временна работа, то трябва да е регистрирано по 
реда на чл. 74е-74п от Закона за насърчаване на заетостта съгласно предписанието на 
чл. 107р, ал. 7 КТ. Работата се изпълнява под ръководството и контрола на предприя-
тието ползвател като правилата, които действат спрямо наетите от него работници и 
служители действат и по отношение на работниците, изпратени от предприятието, 
което осигурява временна работа. Спецификата на договорите за временна работа се 
проявява относно предоставянето на работната сила: тя се ползва за изпълнението на 
трудови задължения на длъжност, посочена от ползвателя като постигнатите при из-
пълнението й цели са в полза на трето лице3, което не е работодател за този работник. 
Изпълнението на трудовата функция от работника или служителя е в интерес и в пол-
за на предприятието ползвател като обаче не може да бъде отречен интересът на пред-
приятието, което осигурява временна работа от наемането на тези работници. 
Неговият интерес е налице: това е така заради сключването на възмезден търговски 
договор4 между него и предприятието ползвател относно изпращането на работници 
за изпълнение на временна работа в предприятието ползвател. 

                                                 
3 Мръчков, В., Средкова, Кр., Василев, А. Коментар на КТ, Сиби, изд. 11, 2013, С., с. 340 
4 Мръчков, В., Средкова, Кр., Василев, А., Коментар на Кодекса на труда, 12, Сиби, С., 2016, с.333. 
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Трудовите договори за временна работа се учредават само  на основание чл. 68, 
ал. 1, т. 2 КТ до завършване на определена работа и на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ 
за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Такова е предпи-
санието на чл. 107р, ал. 4 КТ. Законът не допуска изпращане на работа на работник в 
предприятие ползвател по трудово правоотношение с определен срок, с основание  
чл. 68, ал. 1 т. 1 КТ. Още ограничения поставя чл. 107р, ал. 2 КТ, съгласно който об-
щият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигуря-
ва временна работа в предприятие ползвател, не може да бъде повече от 30 на сто от 
общия брой на работещите при него работници и служители. С тази законова разпо-
редба се цели запазване на работните места на наетите от дружеството ползвател ра-
ботници и се избягва заменянето им изцяло с работници, които са изпратени от пред-
приятие, което осигурява временна работа. С разпоредбата на чл. 107р, ал. 3 КТ са 
поставени още ограничения. Създадена е забрана за сключване на трудов договор за 
изпращане за изпълнение на работа: 1. при условията на първа и втора категория 
труд; 2. в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната. 
Съгласно §1, т. 19 ДР КТ тези предприятия следва да бъдат определени от Министер-
ски съвет. 3. в предприятия, в които се провежда стачка. 

Правата на работника или служителя по договора за временна работа са прогла-
сени в чл. 107х КТ като това е неизчерпателно уреждане съгласно предвиждането на 
чл. 107х, ал. 1, т. 12 КТ. Специална закрила на работниците и служителите, изпратени 
от предприятие, осигуряващо временна работа е предвидена в разпоредбата на  
чл. 107х, ал. 2 КТ. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение 
поради временната им работа спрямо останалите работници и служители, които рабо-
тят в предприятието ползвател на същата или на сходна работа, освен ако законът 
поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или 
придобитите умения. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници 
или служители, тези изпратени за изпълнение на временна работа в предприятието 
ползвател, не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение от останали-
те работници и служители, които работят при него. Така се провежда принципът на 
равнопоставеност, съгласно който временните работници трябва да получат, а работо-
дателят им е длъжен да им предостави такива условия по трудовите им правоотноше-
ния каквито биха получавали като наети по трудово правоотношение от предприятие-
то ползвател5, не и по-неблагоприятни. Затова работниците, изпратени от предприя-
тие, което осигурява временна работа не могат да получават по-неблагоприятни усло-
вия по трудовите си правоотношения от наетите на еднакви или сходни длъжности в 
предприятието ползвател работници. 

В случай, че в колективен трудов договор е предвидено задължение за работода-
теля, който е предприятие ползвател, да предоставя други, различни от действащите в 
предприятието условия на работниците, изпратени от предприятие, което осигурява 
временна работа е недействителна клауза заради противоречието й с разпоредбата на 
чл. 107х, ал. 2 КТ. 

С  чл. 107ф, ал. 1  КТ са определени задълженията на работника, които са обосо-
бени спрямо двете дружества: работникът има задължения спрямо предприятието 
работодател, които не са свързани с изпълнението на работата, а с разпоредбата на  
чл. 107ф, ал. 2 КТ са предписани задължения, които са свързани с изпълнението на 
работата. С чл. 107х, ал. 1 КТ са определени правата на работниците и служителите 
по индивидуалните и колективните трудови правоотношения6, по които встъпват със 
                                                 
5 Daeubler, W. Kommentar des Tarifvertragsgesetz, Nomos, В., 2013, с. 716 
6 Мръчков, В., Средкова, Кр., Василев, А., Коментар на КТ, 11, 2013, Сиби,  С., с. 354-355 
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сключването на трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа. 
Уредено е с разпоредбата на чл. 107х, ал. 1 т. 6 КТ право на изпратените работници за 
присъединяване към колективен трудов договор. Нормата урежда право на присъеди-
няване към колективния трудов договор, с който предприятието ползвател е обвърза-
но. Това може да е колективен трудов договор в предприятие както и браншови или 
отраслов колективен трудов договор. Изпращащото предприятие и временните работ-
ници по мое мнение не могат да бъдат обвързани помежду си с колективен трудов до-
говор, който да урежда други, различни от действащите в предприятието ползвател 
условия за тях. Това е така тъй като спрямо трудовите  им правоотношения може да 
действа само един колективен трудов договор на едно ниво заради предписанието на 
разпоредбата на чл. 51, ал. 2 КТ. От друга страна така е заради прилагания принцип 
на равно третиране на временните работници съгласно разпоредбата на чл. 107х, ал. 2 
КТ: в предприятието ползвател могат да действат само еднакви условия относно нае-
тите от него по трудови договори работници, в случая обвързани с колективен трудов 
договор и работниците, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, 
присъединили се към този договор. 

Тук може да се постави въпросът обвързано ли е предприятието, което осигуря-
ва временна работа с колективния трудов договор действащ в предприятието ползва-
тел. Отговорът на този въпрос по мое мнение е, че то е обвързано не с колективния 
трудов договор, а с условията, договорени с него, които се прилагат спрямо присъеди-
нилите се към него временни работници и то е задължено да ги договори по трудови-
те им правоотношения. Това задължение съществува дори сключеният между двете 
предприятия търговски договор да не го урежда. Така е заради спазване на принципа 
на равно третиране спрямо работниците, които то изпраща за временна работа в 
предприятие ползвател, както и заради действието на разпоредбата на чл. 107х, ал. 1, 
т. 6 КТ относно  присъединяването към колективен трудов договор. Неспазването на 
предписанието на чл. 107х, ал. 2 КТ и определянето на различни, по-неблагоприятни 
условия по отношение на временните работници в колективния трудов договор, об-
вързващ предприятието-ползвател, обосновава недействителността на клаузите, които 
ги определят.  Колективният трудов договор, действащ в предприятието-ползвател оба-
че не регулира трудовото правоотношение между изпращащото предприятие и работ-
ника, който е изпращан за изпълнение на временна работа. Той се прилага само относ-
но частта от трудовото правоотношение за временна работа, което действа между из-
пратеният за временна работа работник и предприятието ползвател. Интересен би бил 
отговорът на въпроса прилага ли се колективният трудов договор в изпращащото пред-
приятие спрямо работниците, изпратени в предприятие ползвател за изпълнение на вре-
менна работа. По отношение на частта от трудовото правоотношение с изпращащото 
предприятие, може да действа колективен трудов договор, с който то е обвързано. Тако-
ва регулиране не може да бъде отречено, затова тук може да бъде поставен въпросът да-
ли не е необходима промяна на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 КТ, която да предвижда ре-
гулирането на единното трудовото правоотношение, възникнало по трудов договор за 
временна работа от повече от един колективен трудов договор, действащ на едно ниво.  

Трудовите договори с предприятие, което осигурява временна работа биха мог-
ли да бъдат успешно прилагани на практика и предпочитани от работодателите зара-
ди предимствата, които предлагат пред прякото наемане на работници и служители. С 
тях се избягва търсенето от работодателите често и продължителен период от време 
на персол и преценката на качествата при наемането му, а за изпълнението на времен-
на работа те могат да ползват посредством договорите за временна работа по  
чл. 107р-107ч КТ вече обучени работници и служители. 
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Abstract: Three types of grounds for establishing of a labour relationship are provided by 
the Labor Code – contract of employment, election and competition. But if after the 
realisation of these facte the worker (employee) does not beginn the fulfillment of his 
labour obligatons according to the law the relationship is considered as not established. 
This means (positively said), that the beginning of the fulfillment of the labour duties is a 
constitutive part of the grounds of labour relationship. So the start of fulfilment of the 
worker’s (employee’s) obligations duties) is actually concluding in the each of other 
„grounds” for establishment of a labour relationship. Namely this defines the the moment 
of beginning of fillfilment of duties as a moment in which the labour relationship must be 
considered as established. 
 

Key Words: labour relationship; grounds for establishing; contrct of employment; election; 
competition; beginning (start) of fulfilment of obligations (duties). 
 
 

1. Кодексът на труда урежда трудовия договор, избора и конкурса като основа-
ния за възникване на трудово правоотношение. В трудовоправната доктрина тези 
основания  се схващат като правопораждащи (учредителни) юридически факти (по-
скоро – фактически състави) с осъществяването на които възниква трудово правоот-
ношение.1 Юридически това означава, че от момента на осъществяването на съответ-
ния фактически състав се създава и правното отношение между работодателя, от една 
страна и работника (служителя), от друга страна, със специфичното съдържание на 
трудово правоотношение, определено по надлежния ред. 

Действуващата уредба обаче не позволява да се заключи, че със сключването на 
трудовия договор, с провежането на избора или на конкурса между страните възник-
ва трудово правоотношение. Това предстои да се обоснове в следващите редове. 

2. Преди всичко, при трудовия договор сключването му в предписаната от зако-
на форма не е достатъчно, за да се смята, че от този момент трудовото  правоотноше-

                                                 
1 Вж. Радоилски, Л., Трудово право на НРБ, НИ, С., 1957, с.197; Мръчков, В., Трудово право, 
ІХ изд., Сиби, С., 2015, с. 199 и сл; Милованов, Кр., Трудов договор, ІІ изд., ИК „Труд и пра-
во”, С., 2008, с.26; Василев, Ат., Трудово право,  БСУ, Бургас, 1997, с. 130; Средкова, Кр., 
Трудово право. Специална част. Дял І Индивидуално трудово право, Унив. изд-во 
„Св.Кл.Охридски”, С., 2011, с. 56 и сл. 
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ние е възникнало. Моментът на сключването на договора2 и на възникването на тру-
довото правоотношение не съвпадат.3 Съгласно чл.62, ал.3 КТ за сключения трудов 
договор работодателят е длъжен да уведоми съответната териториална дирекция на 
НАП, където това обстоятелство надлежно се регистрира. Уведомлението не е еле-
мент от фактическия състав на трудовя договор, нито е форма на утвърждаване или 
някакава друга проява на разрешителен режим на сключването на трудов договор. То 
е изпълнение на едно административно задължение, чиито предназначение и социал-
на потребност надхвърлят тематичните рамки на настоящото изложение, за да бъдат 
разисквани. За разглеждания въпрос обаче този режим има важно правно значение. 
То се съдържа в разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ. Работодателят няма право да допуска 
до работа работника или служителя без да му представи копие от уведомлението, 
наред с екземпляр от самия трудов договор. А това препятствува възможността и на 
работника (служителя) да постъпи на работа съгласно разпоредбата на чл.63, ал.3, 
изр.1 КТ. Това едва ли би било юридически издържано, ако правното отношение бе-
ше възникнало. При възникнало правно отношение в обичайния случай няма пречка 
да се започне изпълнението на задълженията, които съставляват неговото съдържа-
ние.4 Както се вижда обаче, в случая възможността за постъпване на работа предпо-
ставя не само сключен трудов договор, но и неговата регистрация. Изводът, струва 
ми се, не може да бъде друг, освен че във фактическия състав на възникването на 
трудоводоговорното правоотношение към трудовия договор се прибавя и неговата 
регистрация. Неосъществяването на регистрацията не засяга действителността на 
трудовия договор,5 но прави евентуалното постъпване на работа незаконосъобразно с 
всички произтичащи от това последици.  

По нататък, законът (чл.63, ал.3, изр.2 КТ) изисква работникът или служителят 
да постъпи на работа в определен срок от получаването на екземпляр от договора и 
копие от уведомлението от НАП.6 В случай, че фактическото постъпване на работа 
не се осъществи, „трудовото правоотношение се смята за невъзникнало”, разпорежда 
чл.63, ал.3, изр.2 КТ. Тази формулировка създава една правна фикция „за практичес-

                                                 
2 След отмяната на чл.63, ал.1 КТ през 1992 г. този въпрос се решава по общите правила на до-
говорно право, по специално – чл.14 , ал.1 ЗЗД – вж.в този смисъл и Мръчков, В., Договорът в 
трудовото право, Сиби, С., 2010, с. 95; от него, Трудово право, Цит.съч., с. 211-212. 
3 Впрочем, повечето автори разграничават трудовия договор в този акпект – като юридически 
факт, от трудоводоговорното правоотношение,което с него се учредява. Вж. напр. Велев, В., 
Коментар на Кодекса на труда, НИ, С., 1954, с.40 и сл.; Радоилски, Л., Цит.съч., с. 237 и сл.; 
Милованов, Кр., Цит.съч., с.17 и сл.; Мръчков, В., Цит.съч., с.198 и сл.; Средкова, Кр., с.56 и сл. 
4 Напротив, при консенсуалните договори, ако изпълнението не е обусловено от отлагателно 
условие или срок, то се дължи след покана. Ако не бъде престирано, вече е налице изпълнение 
или най-малко забава на длъжника. Но това е така, защото с постигането на съгласието вече е 
учредено и съответното правно отношение. В случая с трудовия договор това би означавало 
след сключването на договора да възникне задължение за изпълнение – за явяване на работа, а 
при неизпълнение – да се ангажира дисциплинарната отговорност на работника (служителя) по 
договора за неявяването му на работа, което да се третира като дисциплинарно нарушение (по 
чл.187, т.1 КТ). Теза, която при предвиденото заличаване на възникването в случай на непо-
стъпване на работа би било абсурдно да се поддържа. И за такава теза законът не дава ни най-
малък повод. Неявяването на работа ще бъде релевантно само след първоначалното постъпва-
не (явяване) на работа, сир. след възникването на трудовото правоотношение.  
5 В този смисъл и Милованов, Кр, Цит. съч., с. 99; Мръчков, В., Трудово право, Цит. съч, 
с.212-213.  Както правилно отбелязва проф. В.Мръчков неизпълнението на задължението за 
уведомяване на НАП е административно нарушение по чл.414, ал.3 КТ – вж. Мръчков, В., пак там.  
6 Начинът на определянето на срока за постъпване е ирелевантен за момента на възникването 
на трудовото правоотношение , поради което и няма да бъдеразискван. 
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ки лесно и бързо уреждане на отношенията между страните”7. Това означава залича-
ване на осъществените до този момент действия – елементи от учредителния състав 
на трудовото правоотношение, с обратна сила. Но от тази фикция, по аргумент за 
противното следва, че (изразено позитивно) постъпването на работа е елемент от уч-
редителния фактически състав на трудоводоговорното правоотношение. Щом при не-
постъпване на работа трудово правоотношение не възниква, то обратното може да оз-
начава само, че възникването на трудовото правоотношение предпоставя и 
постъпването на работа, сир. още един елемент на учредителния фактически със-
тав. До момента на постъпването учредителният фактически състав е незавършен. 
Следователно, в разглежданата хипотеза трудовото правоотношение възниква от сло-
жен фактически състав, от кумулативната наличност на писмен трудов договор, 
надлежно уведомление за сключването му и постъпване на работа – все правомерни 
юридически действия, разположени последователно във времето. Завършващият 
елемент на този състав е постъпването на работа. Тъкмо от този момент и възник-
ва трудоводоговорното правоотношение. 

3. Изборът и конкурсът също се третират като отделни, самостоятелни основа-
ния за възникване на трудово правоотношение.8 И при двете основания обаче, подоб-
но на положението при трудовия договор, учредителният спрямо тудовото правоот-
ношение ефект не се проявява с успешното произвеждане на избора, съответно - на 
конкурса. Независимо от нарочните разпоредби в смисъл, че трудовото правоотноше-
ние възниква от обявяването на избрания кандидат (чл.86, ал.2 КТ) или от деня на по-
лучаването на съобщението от спечелилия конкурса участник (чл.96, ал.1 КТ) юриди-
чески трудово правоотношение не се учредява, докато избраният кандидат, респ. спе-
челилият конкурса участник,9 не постъпи на работа (срв.чл.86, ал.7, чл. 96, ал.4, изр.1 
КТ). Не възниква, тъй като съгласно словесната формулировка на закона в случай на 
непостъпване „трудовото правоотношение се смята за невъзникнало”. С други думи, 
обявеното в предходните разпоредби възникване на трудовото правооношение в 
предшествуващ постъпването момент, подобно на положението при трудовия до-
говор, се заличава с обратна сила.10 Или, както по-горе се формулира позитивно за 

                                                 
7 Мръчков, В., Трудово право, цит.съч., с. 214; Средкова, Кр., Цит. съч., с.71; Сербезова, Ст., 
Последици от непостъпването на работника или служителя на работа след сключване на тру-
дов договор, както и при възникването на трудовото правоотношение от избор или конкурс, 
Във: Трудови отношения 2013, ИК „Труд и право”, С., 2013, с. 368. 
8 Милованов, Кр., Цит. съч., с. 26; Мръчков, В., Трудово право, цит. съч., с. 199, с. 274, с. 284; 
Средкова, Кр.,  Цит. съч., стр.58; Василев,  Ат., Цит. съч., с. 131 
9 Впрочем, при конкурса това може да не бъде непременно класираният на първо място участник. То-
ва може да бъде и следващ класиран участник в конкурса – чл. 96, ал.4, изр.2 КТ. Това обстоятелство оба-
че не се отразява на крайния извод относно момента на постъпването на работа като елемент от факти-
ческия състав на възникването на трудовото правоотношение. За да не се обременява словесно, изложе-
нието визира спечелилия конкурса участник, като се има пред вид и хипотезата на чл.96, ал.4, изр.2 КТ. 
10 Една фикция, необходимостта от която, както и при трудовия договор, трудно може да намери сносно 
обяснение или юридическо оправдание. Кому е нужно да се заличава един незавършен фактически 
състав? Защото, както ще се обоснове в изложението по-нататък, докато работникът или служителят не 
постъпи на работа учредителният фактически състав е незавършен, трудово правоотношение не е въз-
никнало. Сегашната конструкция – при непостъпване възникналото се заличава, ми се струва твърде 
„усукана”. С оглед на аналогичната разпоредба относно трудовия договор (чл.63, ал. 4 изр.2 КТ)  
проф. Кр. Милованов. също отбелязва, че от теоретическо гледище тази конструкция предизвиква 
възражения. За съжаление той не излага подробно тези възражения, вероятно защото намира решението 
за практически удобно – вж. Милованов, Кр., Цит. съч., с. 102. 
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трудовия договор – постъпването на работа и при избора и конкурса е елемент от 
фактическия учредителен състав.  

При избор и конкурс обаче постъпването е допустимо след договорното опреде-
ляне на размера на трудовото възнаграждание, а евентуално – и на други условия по 
трудовото правоотношение – чл.107 КТ. Текстът нарочно предписва това да стане 
преди постъпването на работа. Тази конструкция („връщането” към договорния 
принцип) има своето юридическо обяснение и оправдание. С избора и конкурса се 
определят работникът или служителят (персонално) и само част от необходимото съ-
държание на трудовото правоотношение – характерът и мястото на работата. 11 С тях 
не се определя другият съществен (есенциален) елемент от съдържанието на правоот-
ношението – размерът на трудовото възнаграждение. Този елемент не се съдържа 
нито във вота на избирателното тяло, нито в решението на конкурсната комисия. 
Функцията на избора и конкурса се изчерпва с определянето на лицето, което ще из-
пълнява съответната длъжност. Те не са предназначени да определят съдържанието 
на трудовото правоотношение. Затова законът предписва на страните да „допълнят” 
по взаимно съгласие фактическия състав с липсващия елемент от необходимото 
съдържание на трудовото правоотношение – размера на трудовото възнаграждение. 

Ще осуети ли обаче липсата на споразумение по чл. 107  КТ законосъобразното 
постъпване на работа? Ако въпреки липсата на нарочно споразумение определеното 
с избора или с конкурса лице все пак се яви с готовност да се постави на разположе-
ние на работодателя, за да изпълнява работата си, ще възникне ли трудово правоот-
ношение?  

Надали може да има съмнение, че липсата на споразумение по чл.107 КТ не мо-
же да се отрази на законосъобразността нито на конкурса, нито на избора. Тя не може 
да осуети и самото постъпване на работа.12 Законът (КТ) обуславя невъзникването на 
трудовото правоотношение само от факта на непостъпването на лицето на определе-
ната работа, но не и от липсата на споразумение по чл. 107. Разширителното прилага-
не на действието на фикцията „трудовото правоотношение се смята за невъзникнало” 
и спрямо други факти ми се струва недопустимо по чисто формални юридически 
съображения. Фактът, с който законът свързва заличаването на предходните правни 
действия е непостъпването на работа на избрания или спечелилия конкурса. Дейст-
вието на фикцията не може да се обосновава с други факти. В случая ми се струва не-
допусима и аналогията. 

4. Изложеното позволява да се заключи, че с негативната формулировка 
„непостъпването на работа” води до невъзникване на трудово правоотношение зако-
нът в същност установява позитивното изискване за „постъпване”, за да възникне 
трудово правоотношение.13 Защото се оказва, че и при трите основания непостъп-
ването на работа осуетява възникването  на  трудовото  правоотношение.  Щом  непо- 

                                                 
11 Впрочем, при избора и конкурса характерът и мястото на работата са предопределени. Избор 
и конкурс се провеждат за определени длъжности на определено място на работа – срв. чл.83, 
ал., чл.90, ал.1, чл.91, ал.2, т.1 КТ. 
12  Друг въпрос е как в такъв случай ще се определи размерът на трудовото възнаграждение 
(евентуално – и на други допълнителни елементи от съдържанието на трудовото правоотноше-
ние). Един несъмнено важен правно и житейски въпрос, който заслужава внимание, но е извън 
тази тема.  
13 Елементарно правило на формалната логика, което лесно се илюстрира с математическия 
постулат – „минус” по „минус” е равно на „плюс”. 
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стъпването заличава обявеното в предходни разпоредби възникване на трудовото 
правоотношение, очевидно постъпванто на работа е конститутивен елемент от 
учредителния фактически състав на трудовото правоотношение и при трите ос-
нования.  

5. Постъпването е фактът, който завършва процеса на възникването на трудово-
то правоотношение. Затова не ми се струва приемливо възражението на проф. 
Кр.Средкова, срещу изложената теза със съображението, че „Постъпването на ра-
бота...предполага възникнало трудово правоотношение.”14 „Ако постъпването на ра-
бота беше елемент от фактическия състав на възникването на правоотношението, 
правоотношението изобщо няма да е възникнало и няма да има нужда от фикцията по 
чл.96, ал.4 КТ”, продължава по-нататък авторката. 

Това съображение е основателно в частта, че от фикцията не би имало нужда. 
Наистина, от подобна фикция въобще няма нужда при един позитивен редакционен 
подход към уредбата и това е, което се опитах да обоснова с настоящото изложение. 
Ако щете, дори от съображения за словесна пестеливост15, както изисква чл. 9, ал.1 
ЗНА, много по-просто би било текстовете да се освободят от сегашните ваимно 
изключващи се разпоредби. Сега алинея 7 на чл. 86 КТ заличава (обезсилва) дейст-
вието на ал.1 от същия член при непостъпване на работа; в аналогичната хипотеза 
алинея 4 на чл.96 КТ да върши същото с разпоредбата на ал.1 от същия член. Това 
може да се постигне просто като към уредбата на предходните елементи от фактичес-
кия състав – трудов договор, избор и конкурс, общо16 за всички тях се прибави уред-
бата17 на допълнителния решаващ елемент – постъпването на работа. Няма пречка 
при тази уредба да се запази диференциацията на продължителността на сроковете за 
постъпване на работа при трудовия договор, от една страна и при избора и конкурса, 
от друга страна. Но постъпването на работа трябва позитивно да се открои като общ 
за всички основания факт, който в крайна сметка учредява трудовото правоотноше-
ние. 

6. В заключение, уредбата би трябвало да следва „естествената” хронология и 
динамика на формирането на учредителния фактически състав на трудовото правоот-
ношение. Най-напред трябва да се уредят волеизявленията, които поставят началото 
на динамичния фактически състав – трудов договор, избор, конкурс. Следващо място 
трябва да се отреди на уредбата на регистрацията на тези актове.18 За избора и кон-
курса несъмнено трябва да се включи и уредбата на  споразумението  относно  трудо- 

                                                 
14 Средкова, Кр., Трудово право. Специална част, Цит съч., с.97. 
15 Краткост – по израза на законния текст. 
16 Общо и еднократно, а не да се преповтаря (съсвсем ненужно, впрочем) в три отделни текста  
17 Именно уредбата, а не просто фактът, тъй като уредбата на постъпването съдържа два важни 
компонента: а) сроковете за постъпване и б) писмената форма за удостоверянето му. 
18 Въпросът за регистрацията на избора и на конкурса в НАП не е бил предмет на обстойно 
разглеждане в нашата литература. Инцидентно тезата за наличие на такова изискване се под-
държа от Ем.Банова, що се отнася до конкурса. Авторката го обосновава по аналогия с разпо-
редбата на чл.62, ал.3 КТ и със съдържанието на уведомлението по чл.62, ал.5 съгласно 
Наредба № 5 от 29.12.2002 г. (позиция 09 – споразумение по чл.107 във връзка с чл.89 КТ) – 
Вж. Банова, Ем., Постъпване на работа по трудово правоотношение, В: Трудови отношения 
2013, ИК „Труд и право”, С., 2013, с. 390. Въпросът за регистрацията на избора и на конкурса в 
НАП е твърде интересен и заслужава внимание, но няма да бъде разискван, тъй като надхвърля 
тематичните рамки на настоящото изложение. 
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вото възнаграждение и евентулните други условия по чл.107 КТ. Накрая иде ред на 
заключителния елемент на фактическия състав – постъпването на работа. Моментът 
на осъществяването на този последен факт е и моментът, от който възниква и 
трудовото правоотношение.19 
 
 
 
 

                                                 
19 Важността, значимостта, актуалността и пр. подобни характеристики на едно изследване 
обикновено се излагат в началото на изложението. В противовес с тази практика, накрая, все 
пак  ми се ще да отбележа защо въобще поставям въпроса за момента на възникването на тру-
довото правоотношение. С какво този момент е толкова важен? Само ще припомня двете 
съществени основанния за това. Първо, от момента на възникването на трудовото правоот-
ношение възникват и задълженията по изпълнението му и в часност – основното насрещно 
задължение на работодателя – за заплащане на трудово възнаграждение. От момента на поста-
вянетео на работника или служителя на разположение на работодателя с готовност да му 
престира работната си сила, работодателят вече му дължи трудово възнаграждение. Второ, от 
този момент ex lege за страните възникват и осигурителни правоотношения с Държавното 
обществено осигуряване – работодателят придобива статус на осигурител, работникът или слу-
жителят – статуса на осигурен с всички произтичащи от това последици (арг. от  чл.10, ал.1 
КСО). Тези две обстотелства ми се струват достатъчни, за да оправдаят вниманието и интереса 
към темата. 
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Определянето на един договор се осъществява чрез правните му характерис-
тики. 

Някои от тях при договора за факторинг (ДФ) са безспорни в българската прав-
на доктрина, други пораждат спорове и дискусии. Основният проблем при ДФ произ-
тича от обстоятелството, че той не е изрично уреден от нашето законодателство, 
липсва дори легално определение, а само в някои нормативни актове на обективното 
ни право може да открие легалното му наименование. 

С оглед на тези особености основно внимание ще бъде обърнато само на спор-
ните характеристики на ДФ. При правната характеристика на договора ще бъдат из-
ползвани класификационните критери, приети в гражданскоправната наука, чрез кои-
то се е наложило класифицирането на договорите. 

1. Ненаименован договор 
ДФ не е уреден в ТЗ или в друг нормативен акт от българското обективно право. 

В чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ съвсем пестеливо се посочва, че една от дейностите, които 
може да осъществява една банка като кредитна институция, ако е включена в нейния 
лиценз е „придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране 
(факторинг, форфетинг и други)”. 

ДФ се споменава и в чл.12, ал.5, т.5 ЗКПО, а в §1, т.11 от Допълнителните 
разпоредби на същия закон се посочва, че „ „Факторинг” е сделка по прехвърляне на 
еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки 
или предоставяне на услуги, независимо дали лицето, придобило вземанията 
(фактор), поема риска от събирането на тези вземания срещу възнаграждение”. 
Определението, дадено в §1, т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО не може 
да се приеме за легално определение на ДФ, защото то е направено с оглед на една 
специфична и ограничена цел, на която са подчинени всички данъчни нормативни 
актове, а именно осигуряване на приходната част в държавния бюджет1. Не случайно 

                                                 
1 В този смисъл вж. и Иванов Ал., По въпроса за правната същност на договора за факторинг, 
сп. „Съвременно право”, бр.1, 2008 година, стр.13. 
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в §1 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, законодателят изрично уточнява, че 
всички понятия и определения в този параграф са само „по смисъла на този закон” 
(ЗКПО). 

Един от видовете ДФ е уреден в Конвенцията за международен факторинг, но 
въпреки че българската делегация е участвала в изготвянето на конвенциятане, тя не 
е ратифицирана от България и не съставлява част от действуващото българско 
законодателство в съотвествие с чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България. 

Следователно, липсва легално определение на договора, липсва и правна уредба 
на същия. Единственото, което може да се изведе от нормативните актове на българ-
ското обективно право е неговото наименование „факторинг” с оглед определяне на 
неговата допустимост с оглед критериите на чл.9 ЗЗД, които се прилагат по аналогия 
по силата на общата препращаща норма на чл.288 ТЗ. 

2. Престационен (а не огранизационен) договор 
С ДФ първоначално се прехвърлят на фактора съществуващите облигационни 

вземания на доставчика, произтичащи от сключени от него договори за доставка на 
стоки и/или услуги, а в редица случаи при същинският факторинг се уговоря, че ще 
се прехвърлят след сключването на договора и всички бъдещи вземания на достав-
чика през времето на действие на договора. Факторът придобива вземанията, за да 
може да осъществи впоследствие при настъпването на падежа им, на свой собствен 
риск при същинския факторинг, дейност по събиране на същите в качеството си на 
своеобразен цесионер за събиране. Ако след събиране на прехвърлените вземания 
има положителна разлика между това, което му се дължи по договора и това, което 
събрал, той е длъжен да я върне на доставчика. 

На свой ред доставчикът се задължава да заплаща възнаграждение за осъщест-
вените от фактора специфични административни услуги във връзка с прехвърлените 
вземания. 

Т.е налице е имуществено разместване между страните по договора и за двете 
страни възниква задължение за предоставяне на имотна облага. 

3. Двустранен договор 
3.1. ДФ поражда права и задължения и за двете страни. За фактора възникват 

задълженията: а/. да престира определена сума спрямо номиналната стойност на пре-
хвърлените вземания като форма на кредитиране на доставчика на стоки и/или услу-
ги; б/. да предоставя административно обслужване на доставчика; в/. да осигурява 
кредитна защита и поддръжка на търговското дружество на доставчика; г/. да върне 
на доставчика разликата при събиране на вземането от длъжника. Разбира се, това е 
пълният обем от задължения, които възникват като с оглед на уговореното някои от 
тях могат да не бъдат поети от фактора. За доставчика възникват задълженията: а/. да 
прехвърли чрез цесия вземанията си на фактора; б/. да заплаща уговореното възна-
граждение за осъщественото административно обслужване и осигурената кредитна 
защита и поддръжка на търговското му дружество. Спрямо всяко от така посочени 
задължения на страните съотвества и аналогично субективно право2. 

                                                 
2 Някои автори въз основа на такова съотвествие между субективни права и задължения опре-
делят ДФ като взаимен договор – субективните права и задължения на доставчика и фактора 
са насрещни, т.е на правните задължения на едната страна съответстват субективните права на 
другата страна (виж Димитрова Е., факторинг., Сиела, 2008, с.114). Това виждане следва да се 
подкрепи. 
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3.2. Изхождайки от двустранния характер на договора, той може да се определи 
и като синалагматичен договор – налице е взаимна връзка между субективните пра-
ва и задължения на доставчика и на фактора. Задължението на доставчика да пре-
хвърли своите вземания от договори за доставка на стоки и/или услуги кореспондира 
на задължението на фактора да му отпуска кредит при уговорените условия по дого-
вора във връзка с прехвърлените задължения. На задължението на фактора да осъ-
ществява специфично административно обслужване на доставчика във връзка с пре-
хвърлените вземания кореспондира задължението на доставчика да заплаща възна-
граждение за това. 

4. Неизключителна банкова сделка 
4.1. Някои автори безкритично възприемат виждането, че ДФ е банкова сделка и 

на това основание го определят като абсолютна търговска сделка3. Основание за 
определянето на ДФ като банкова сделка те намират в чл.2, ал.2, т.12 във вр. с чл. 4 
ЗКИ. 

Действително в чл.2, ал.2 ЗКИ, въз основа на метаюридическите критерии, се 
прави опит да се определят банковите сделки. В чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ е предвидено, че 
банката като кредитна институция, ако е изрично включено в лиценза й, може да из-
вършва дейност по придобиване на вземания по кредити и други форми на финанси-
ране като факторинг и форфейтинг. В този смисъл ДФ, сключван от търговски банки 
в качеството им на фактор, се явяват абсолютна търговска сделка, защото по смисъла 
на чл.1, ал.1, т.7 ТЗ всички банкови сделки са обективни търговски сделки (ТС). 

От друга страна обаче, чл.3, ал.1 ЗКИ, уреждащ финансовите институции като 
лица, различни от кредитните институции (банките) и инвестиционните посредници, 
изрично предвижда, че финансовите институции като небанкова такава може свобод-
но да извършва една или повече дейности по чл.2, ал.2, т.1, 2, 6-13. Следователно, по 
силата на чл.3, ал.1, т.1 ЗКИ всяка финансова институция, чиято дейност не е лицен-
зирана както при банките от гледище на предмета си, може свободно да сключва ДФ 
по смисъла на чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ. Тази възможност обаче поставя въпроса дали в то-
зи случай се запазва характера на сделката като банкова. 

На първо място, проблем представлява обстоятелството, че в нашето обективно 
право липсва легално определение за банкова сделка. Както вече бе посочено, опре-
делянето на сделките като банкови почива на метаюридически подход4, а в самия ТЗ 
не са уредени редица от абсолютните и от относителните банкови сделки, включи-
телно и ДФ. 

На второ място, според делението на банковите сделки в правната литература, 
произтичащо от разпоредбата на чл.2, ал.1 ЗКИ, те се определят като: 

а/. изключителни банкови сделки и 
б/. неизключителни банкови сделки. 
От самото наименование на първата група следва, че това са сделки, които мо-

гат да бъдат сключвани само от кредитна институция, която има качеството на тър-
говска банка. Втората група сделки могат да се сключват и от небанкови финансови 

                                                 
3 Вж. Димитрова Е., Факторинг., Сиела, 2008, 114-115 
4 Израз на този метаюридически подход е делението на банковите сделки на активни, пасивни 
и посреднически (неутрални, доверителни и комисионни). Това деление има преди всичко ико-
номическо и далеч по-малко юридическо значение. В този смисъл виж и Стефанов Г., Търгов-
ско право. Отделни видове търговци. Отделни видове търговски сделки. Търговска несъстоя-
телност, Абагар, 2005, с.248. 
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институции. Според някои автори5 във втория случай тези сделки губят характера си 
на банкови сделки. Това виждане следва да се кредитира. След като те губят качест-
вото си на банкови сделки, то отпада и презумпцията по чл.1, ал.1, т.7 ТЗ, че те са аб-
солютни ТС. 

Това виждане може да се подкрепи и с аргументи във връзка с промените в ТЗ в 
частта му относно уредбата на договора за банкова касета. В началото законодателят 
изрично бе уредил този договор в глава 29, „Банкови сделки” (чл.451-454 ТЗ – отм.), 
което безсъмнено го определяше като банкова сделка и в този смисъл като абсолютна 
ТС. В последствие обаче, с изменението на ТЗ (ДВ. бр.5 от 2006 година) този договор 
бе изведен от главата за банкови сделки и уреден в самостоятелна глава (глава 37, 
чл.605-606а ТЗ) като получи и ново легално наименование – договор за наем на сейф. 
Следователно, по силата на тази промяна договорът бе изведен от абсолютните ТС 
като вид банкова сделка по аргумент от чл.1, ал.1, т.7 ТЗ във връзка с глава 29, 
Банкови сделки. Въпреки това, в чл.2, ал.2, т.15 ЗКИ той продължава да фигурира 
като сделка, която може да се сключва и от търговските банки, ако е изрично вклю-
чен в техния лиценз. Това обстоятелство обаче, само по себе си не му придава качест-
вото на абсолютна банкова сделка, след като по силата на промените в ТЗ той е из-
рично изведен от кръга на банковите сделки. Следователно, договорът на наем на 
сейф следва да се разглежда не като абсолютна (банкова) сделка, а като относителна 
търговска сделка, защото той се свързва не само с банките, а може свободно да се 
сключва и от лица, имащи качеството на търговци без обаче да имат качеството на 
банки като кредитни институции, защото по своята същност не се свързва само с бан-
ковата дейност. 

По този признак по аналогия на родовата категория „търговска сделка”, банко-
вите сделки могат да се разделят на две категории: а/. абсолютни (обективни) сделки 
и б/. относителни (субективни) сделки6. 

Положението с ДФ е абсолютно аналогично с договора за наем на сейф. ДФ не е 
изрично уреден в Глава 29, „Банкови сделки” в ТЗ, чл.3, ал.1, т.1 ЗКИ предвижда, че 
този договор може свободно да се сключва от финансови институции, които нямат 
качеството на банки, а чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ предвижда, че той може да се сключва и 
от кредитни институции представляващи банки, ако е изрично включен в техния ли-
ценз. Затова, ДФ не може да се определи като абсолютна (банкова) сделка, а той 
представлява относителна търговска сделка, имаща характер на неизключителна бан-
кова сделка. 

4.2. Безкритичното възприемане на ДФ като абсолютна (банкова) сделка, дава 
основание тези автори да го определят и като дисконтна сделка7. Безспорно ДФ съ-
държа някои от елементите на дисконтната сделка, но според наложилото се в прав-
ната теория виждане при дисконтните сделки банката купува неизискуемо вземане 
като цената, която плаща за него представлява номиналната стойност на вземането, 
намалено с разходите по прехвърлянето и с възнаградителната лихва, дължима за 
времето от купуването му до настъпването на падежа му8. 

                                                 
5 Вж. Герджиков О., Търговски сделки., ИК Труд и право, 2008, 245-246. 
6 Така и Герджиков О., Търговски сделки., ИК Труд и право, 2008, с.244. 
7 Вж. Димитрова Е., Факторинг., Сиела, 2008, с.114. 
8 Вж. Диков Л., Курс по търговско право. Том втори., УИ „Свети Климент Охридски”, 1992, 
612-613, и Кацаров К., Систематичен курс по българско търговско право. Четвърто фототипно 
издание., С., 1990, с.520. 
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Но при ДФ факторът (банка по смисъла на чл.2, ал.1 ЗКИ или финансова инсти-
туция по смисъла на чл.3, ал.1 ЗКИ) не купува вземането на доставчика-търговец, а 
срещу прехвърлянето му дава кредит като форма на финансиране на същия.Дадената 
от фактора-цесионер парична сума няма качеството на цена на вземането по догово-
ра, така както е при дисконтните сделки. При класическата дисконтна сделка като 
банкова сделка, платеното от банката-цесионер е окончателната цена на прехвърле-
ното вземане и след неговото събиране банката не дължи връщане на никакви суми 
на цедента, той като в качеството си на негов нов титуляр тя е вече и негов собстве-
ник.  

За разлика от дисконтните сделки, при ДФ след като факторът на свой риск съ-
бере прехвърленото му вземане (в зависимост от конкретиката след падежа – било 
само главница или главница и лихви за забавата, или главница и неустойка за забава-
та, ако такава е предвидена по договора за доставка на стоки и/или услуги между 
доставчика и неговия контрахент), той е длъжен след като си приспадне от събрана 
сума: а/. това, което е дал като форма на финансиране (кредит) на доставчика при 
прехвърлянето на вземането; б/. възнаградителните лихви върху тази сума; в/. възна-
граждението си за услугите, които предоставя по договора, ако има остатък, да го 
върне на „собственика” на вземането – търговеца-доставчик. 

Следователно, за разлика от дисконтната сделка, при ДФ факторът не купува 
вземанията и не ги придобива в качеството си на техен собственик. Ако това бе така, 
за него не би възникнало задължението да връща нищо от събраната сума на достав-
чика. Освен това, ако факторът придобиваше вземането чрез закупуването му, то за 
доставчика би възникнала отговорност за недостатъци на вземането, разбира се по 
смисъла на чл.100, ал.2 във връзка с чл.100, ал.1 ЗЗД. Обаче при най-разпространена-
та форма на ДФ, при така наречения същински факторинг, факторът е този, който по 
силата на самия вид на договора, а не по конкретна договореност в него, поема 
кредитния риск от евентуалната неплатежоспособност и/или несъбираемост на взе-
манията. 

5. Търговска сделка 
ДФ е търговска сделка.  
Но определянето му като ТС би следвало да произтича от неговия характер на 

неизключителна банкова сделка. В този смисъл той се явява ТС въз основа на крите-
риите по чл.286, ал.1 ТЗ, а не по чл.286, ал.2 ТЗ, тъй като не е изрично уреден като 
абсолютна банкова сделка по смисъла на чл.1, ал.1, т.7 ТЗ9.  

Независимо дали факторът има качеството на кредитна институция (банка) по 
смисъла на чл.2, ал.1 ЗКИ или на финансова институция по смисъла на чл.3, ал.1 
ЗКИ, и в двата случай има качеството на търговец. Според чл.7, ал.1 ЗКИ банката се 
учредява като акционерно дружество и доколкото в закона не е предвидено друго за 
нея се прилага ТЗ, а според чл.3а, ал.2, т.1 ЗКИ се изисква финансовата институция 
по чл.3, ал.1 ЗКИ да има търговска регистрация в Република България като дружест-
во с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с ак-
ции. Следователно, те се търговци по смисъла на чл.1, ал.2 ТЗ с оглед на правно-
организационната си форма. 

На следващо място, сключването на ДФ както по смисъла на чл.2, ал.2, т.12 
ЗКИ, така и по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 ЗКИ се явява търговска дейност по занятие, а 

                                                 
9 На обратното виждане Димитрова Е., Факторинг., Сиела, 2008, с.115, според която договорът 
за факторинг е винаги банкова сделка и като такава е абсолютна ТС по чл.286, ал.2 във вр.с 
чл.1, ал.1, т.7 ТЗ. 
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не е инцидентно сключване на сделка, несвързана с основната им дейност. С оглед на 
това е налице и вторият изискуем критерий по чл.286, ал.1 ТЗ, който ни дава основа-
ние да определим ДФ като относителна (субективна) ТС. 

6. Възмездна сделка 
ДФ безспорно се явява възмездна сделка. Основание за това е не само формал-

ният аргумент, че е ТС, а всички ТС са възмездни, но и обстоятелството, че е налице 
сложно еквивалентно имуществено разместване между страните10.  

От една страна, доставчикът прехвърля на фактора за събиране свои парични 
вземания, следващи от договори за доставка на стоки и/или услуги, срещу което по-
лучава кредит в определен процент от номиналната стойност на тези вземания, а на 
второ място, срещу извършените административни и други услуги от фактора, се 
задължава да му заплати определено възнаграждение. 

7. Консенсуален договор 
ДФ се явява консенсуален договор, тъй като, за да се счита за валидно сключен 

и да породи желаните от страните правни последици е достатъчно да е има съвпаде-
ние на насрещните волеизявления на фактора и на доставчика, така че да е налице 
пълно съгласие по всички условия от съдържанието на договора – и по отношение на 
съществените елементи (essentialia negotii) и по отношение на всички останали 
случайни елементи (accidentalia negotii) от това съдържание. 

Няма изискване за осъществяване на някакви други правни и фактически 
действия като елементи от ФС на договора. По своята същност реалните договори са 
такива по силата на закона, който изрично предвижда, че ФС на същите включва ос-
вен съгласие между страните и още някой или някои елементи, за да се счита догово-
рът за сключен и да породи валидно правно действие. Следователно, договори които 
са самостоятелни, а не просто механична съвкупност от уредени от закона други 
сделки, за да бъдат реални е необходимо това да е изрично предвидено от закона. 
Предвид обстоятелството, че ДФ не е уреден в българското обективно право, че по 
своята същност той е самостоятелен договор и с оглед на изискванията на цесията на 
вземания не е необходим друг елемент във ФС освен простото съгласие на цедента и 
цесионера11, то следва изводът, че този договор не спада към реалните. 

8. Неформален и формален договор 
8.1. Тъй като ДФ е търговска сделка по отношение на формата му е приложим 

чл.293 ТЗ. С оглед на принципа, установен в чл.293, ал.1 ТЗ търговските сделки са 
неформални, освен в случаите, предвидени в закона. Спрямо ДФ, предвид обстоя-
телството, че не е уреден от закона договор, няма такова изискване за форма. С оглед 
на неговия предмет – прехвърляне на парични вземания и осъществяване на специ-
фични административни услуги във връзка с тях, също няма изискване за форма в за-

                                                 
10 В този смисъл относно понятията възмездност и безвъзмездност виж и Калайджиев А., 
Облигационно право. Обща част., Сиби, 2013, с.121-123. 
11 Задължението на цедента по чл.99, ал.3 ЗЗД да предаде на цесионера (новия кредитор) 
документите, установяващи прехвърлените по договора вземания не е елемент от ФС по 
сключването на договора за цесия. Това е задължение, което възниква от валидно сключения 
договор за цесия, който е породил своето правно действие. Не случайно, в същият чл.99, ал.3 
ЗЗД законът предвижда, че освен предаването на документите, цедентът е длъжен и да потвър-
ди писмено на новия кредитор „станалото прехвърляне” като и двата акта – предаването на 
документите и писменото потвърждение с оглед граматическото тълкуване на текста са хроно-
логично след станалото прехвърляне по силата на сключения договор за цесия.  
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кона по подобие на чл.18 ЗЗД. Следователно, изводът който може да се направи е, че 
той е неформален договор. 

8.2.1. Но като ТС по отношение на него намира приложение и чл.293, ал.2 ТЗ, 
според който не само законът, но и страните могат да уговорят форма за действител-
ност на договора. В този случай ДФ по волята на фактора и доставчика ще стане 
формален договор и всички изявления по сключването му, по изпълнението му или 
по прекратяването му трябва да бъдат обективирани в избраната от страните форма. 
Най-често това е писмена форма, но може да е уговорена и писмена форма с нотари-
ална заверка на подписите. 

8.2.2. Неспазването на уговорената от страните форма обаче не води ex lege до 
нищожност на договора по силата на чл.26, ал.2 ЗЗД, а ще следва да намери приложе-
ние специалната разпоредба на чл.293, ал.3 ТЗ. Нито факторът, нито доставчикът ще 
могат да се позоват на нищожност на договора, ако от поведението им може да се за-
ключи, че не са оспорили действителността на изявлението на другата страна с оглед 
на това, че не е било направено в изискуемата форма. Т.е ако от поведението им не 
може да се изведе категоричния извод, че те са оспорили изявлението поради липса 
на форма, а са го приели без възражения, то това санира липсата на изискуемата 
форма. 

8.2.3. В тази хипотеза на формален договор спрямо него ще намерят приложе-
ние и правилата на чл.293, ал.4-6 ТЗ. 

9. Алеаторен договор 
В правната теория съществува спор относно тази характеристика на ДФ. Според 

някои автори този договор е алеаторен12, а според други автори13 договорът е комута-
тивен. В основата на този спор, на първо място е характеризирането на ДФ като вид 
договор за възмездна цесия като негова основа характеристика от гледище на същ-
ността му, а на второ място обстоятелството, че при него се прехвърлят не само 
съществуващи, но и бъдещи вземания на доставчика14.  

Прехвърлянето на бъдещи вземания дава основание на някои автори да прие-
мат, че договорът е алеаторен, защото в момента на сключването му не се знае нито 
колко, нито в какъв размер вземания по договори за доставка на стоки и/или услуги 
ще възникнат. Според другата група автори прехвърлянето на бъдещи вземания не е 
основание за определя на ДФ като алеаторен, защото цесията на бъдещо право не во-
ди до алеторност на един договор, тъй като такава тя ще породи действие едва след 
възникването на вземането в бъдещия момент. Т.е към момента на възникване на бъ-
дещите вземания те също са точно определени и по основание и по размер и догово-
рът на това основание е също комутативен. 

ДФ е алеаторен договор, но по-съвсем други причини. На първо място, от гле-
дище на неговата правна същност той има за предмет не само прехвърлянето на съ-
ществуващи и/или бъдещи парични вземания, произтичащи от договори за доставка 
на стоки и/или услуги, но и осъществяването на административно обслужване на до-
ставчика и осигуряване на кредитна защита и поддръжка на търговското му дружест-
во от страна на фактора именно и във връзка с прехвърлянето на вземанията. На 

                                                 
12 Вж. Найденов, Б. Особени залози. С., 2000, с.23. 
13 Вж. Димитрова, Е. Факторинг., Сиела, 2008, с.118-119 и Калайджиев, А. Облигационно 
право. Обща част., Сиби, 2013, с.510, бележка 16 под линия. 
14 Възможността за прехвърляне на бъдещи парични вземания е изрично уредена в чл.5(а) от 
Конвенцията за международен факторинг. 
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второ място, при същинският ДФ, който е най-често срещан, доставчикът прехвърля 
на фактора не само едно или някои от съществуващите си вземания към момента на 
сключването на договора15, но и всички свои бъдещи вземания от доставка и/или ус-
луги за периода на действието на този договор – т.е той по принцип, а не като изклю-
чение, прехвърля цялата си дебиторска задлъжнялост. Именно това обстоятелство во-
ди по необходимост и до предлагането на посочените допълнителни услуги от страна 
на фактора, които по силата на договора възникват като негови правни задължения, 
когато да уговорени.  

Обаче, за разлика от обикновената цесия на вземания, срещу тези допълнител-
ни, но съществени за ДФ, задължения на фактора, по силата на договора доставчи-
кът се задължава да заплаща отделно възнаграждение, което няма отношение към 
това, което факторът заплаща на свой ред като форма на финансиране при придоби-
ване на вземанията чрез способа на цесията. Размерът на това възнаграждение, вече е 
дължимо не от фактора, а от доставчика и неговият размер се определя именно от то-
ва колко и в какъв размер вземания ще бъдат прехвърлени и евентуално събрани на 
риск на фактора. Т.е обемът на възникналите и цедирани вземания определя обемът 
на задълженията на фактора, а от тук и обемът на възнаграждението, което доставчи-
кът му дължи. 

Така че, въпреки че следва да се сподели виждането, че при цедиране на бъдещи 
вземания това не определя алеаторния характер на договора, защото в такъв случай 
говорим за действие на договора под отлагателно условие по смисъла на чл.25 ЗЗД, 
то не отразява същността на ДФ, а от тук и определянето на насрещните престации 
при него.  

Според правната теория и съдебната практика един договор е алеаторен, когато 
има неопределеност на имуществената престация на едната или на двете страни при 
възмездните договори към момента на сключването му16. При ДФ насрещните пре-
стации не са свързани само и единствено с прехвърлянето на съществуващи и/или 
бъдещи парични вземания чрез цесията, а обхващат още и дължимото от доставчика 
възнаграждение срещу извършваните от фактора услуги по повод на така цедираните 
вземания. Именно във връзка с прехвърляне на цялата дебиторска задлъжнялост на 
доставчика (настояща и бъдеща) по силата на същинския ДФ, бъдещото и несигурно 
събитие като условие колко и в какъв размер вземания ще възникват за доставчика, 
за да бъдат цедирани на фактора е този елемент на шанс, който по необходимост во-
ди до неопределеност на престацията на доставчика относно заплащането на възнаг-
раждение на фактора. Заплащането на това възнаграждение е свързано със съществе-

                                                 
15 Ако предмет на ДФ бе само прехвърлянето чрез възмездна цесия само на едно или някои от 
съществуващите или бъдещи задължения, то това не е ДФ, тъй като същият ефект може да 
бъде постигнат чрез други съществуващи правни сделки без да е необходимо да ги наричаме 
„факторинг”. Такива, например, са възмездната цесия на вземания като общо понятие или 
дисконтните сделки, осъществявани от банките. След прехвърлянето на вземанията по реда на 
дисконта или на възмездната цесия, отношенията между цедента и цесионера почиват само на 
плоскостта на отговорността на цедента в зависимост от уговорките в договора. Няма никаква 
необходимост и затова при тези договори не се уговарят такива специфични и важни задълже-
ния в тежест на цесионера да осъществява административно обслужване на цедента, нито пък 
за цедента не възниква задължение да заплаща възнаграждение за това. Всъщност, при тези 
сделки този, който дължи заплащане е само и единствено цесионера. На тази плоскост лежи и 
т.нар цесия за събиране, където основният акцент е цесионерът да придобие едно или няколко 
вземания с настъпил падеж, за да ги събере от длъжниците по тях. 
16 Така и Калайджиев, А. Цит съч., с.130. 
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ните субективни права и задължения за страните по този договор и затова е достатъч-
но основание тази неопределеност на престацията да характеризира договора като 
алеаторен. 

10. Договор с трайно изпълнение 
С оглед разбирането, че предмет на ДФ не е само цедирането на едно или 

няколко съществуващи или бъдещи вземания, а цедирането на цялата дебиторска 
задлъжнялост на доставчика и административното обслужване на същия от страна 
фактора по повод на прехвърлените вземания, се определят и основните субективни 
права и задължения за страните. Докато субективните права и задължения на страни-
те по повод прехвърлянето на отделните вземания при договора за цесия по принцип 
са с еднократно изпълнение (цедентът да прехвърли едно свое вземане, а цесионерът 
да заплати уговорената цена при възмездна цесия), то субективните права и задъл-
жения на страните при ДФ се характеризират с продължително изпълнение – за вре-
мето на действие на договора. 

Доставчикът се задължава да прехвърля на фактора всички свои вземания, 
които по силата на договора влизат в неговия предмет, през цялото време на действие 
на този договор, а факторът се задължава срещу всяко прехвърлено вземане да му 
отпуска определен кредит при договорените условия. Освен това факторът се задъл-
жава да извършва дейност по събиране на сумите по цедираните вземания за целия 
период на договора (като носи риска делкредере при същинския факторинг), както и 
да осъществява административно обслужване и осигуряване на кредитна защита и 
поддръжка на търговското дружество на доставчика по повод на тези вземания за 
целия период на договора17. През целия период на договора доставчикът се задъл-
жава да заплаща уговореното възнаграждение за предоставените му от фактора 
услуги. 

11. Каузален договор 
Въпреки продължаващата в правната теория дискусия за каузата на сделките в 

българското право18, с оглед разбирането, че под кауза следва да се разбира това 
правно (и/или икономическо) отношение, което се има предвид при извършването на 
един правен акт, чрез който се уреждат най-различни правоотношения и/или да се 
постигат различни правни и икономически цели, то ДФ определено се характеризира 
като каузален договор. В подкрепа на това виждане може да се изтъкне е едно 
правно-догматично съображение: основен принцип в правото е, договорите са 
каузални, като абстрактните са изключение, което следва от закона. При условие, че 
ДФ не е уреден от закона, т.е липсва легално определение, от което би могло да се из-
веде абстрактност, то правно-логическото заключение е, че той следва да е каузален.  

Независимо, че вземанията, предмет на ДФ могат да произхождат от най-
различни облигационни отношения по различни сделки за доставка на стоки и/или 
услуги, икономическото отношение между фактора и доставчика преследва една и 

                                                 
17 В този смисъл вж. и Димитрова, Е. Цит съч., с.122. 
18 В този смисъл вж. Конов, Т. За абстрактните сделки и каузата на договорите. - Във: 
Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С.: Сиби, 2003, 187-221 и -.Търговско 
право, 2002, №2, 5-30; Стефанов, С. Смисъл и приложно поле на изискването за основание на 
сделките. - Търговско право, 2001, №5, 36-64; Иванов, А. Прехвърляне на вземания в търгов-
ския оборот. С.:Сиби, 2010, 39-52; Таков, К. Абстрактните сделки в светлината на понятията за 
абстрактност и каузалитет. – Във: Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. 
С.: Улпиан, 2001, 419-451; Калайджиев, А. За основанието на правните сделки. - Съвременно 
право, 1990, №1, 24-31 
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съща невариативна цел. Правната уредба на това икономическо отношение се съ-
държа в ДФ като каузата може да се изведе от самия него. 

Доставчикът прехвърля свои съществуващи и/или бъдещи неизискуеми парични 
вземания, за да получи срещу тях кредит преди падежа им като факторът поема 
счетоводното и административно обслужване на тези вземания срещу заплащане и 
след събиране на вземанията на свой риск връща остатъка от тях на доставчика. Ако 
разместването на блага по този договор не съответства на горепосоченото икономи-
ческо отношение, то такъв ДФ е без кауза, т.е без правно основание, което го прави 
нищожен съгласно чл.26, ал.2 ЗЗД във вр.с общата препращаща норма на чл.288 ТЗ. 

12. Сделка на разпореждане 
Наличието на цесия като способ за прехвърляне на субективни права е дока-

зателство, че ДФ е сделка на разпореждане. При този договор е налице транслативен 
ефект по отношение на вземанията на доставчика, които чрез цесия променят 
титуляра си – от доставчика към фактора.  

13. Акцесорен договор 
ДФ е специфичен договор, но не е главен договор. За да съществува ДФ е необ-

ходимо да съществуват предшестващи отношения между доставчика и неговите кон-
трахенти по договори за доставка на стоки и/или услуги. Връзката между тях е едно-
посочна – зависимост на ДФ от тези договори за доставка на стоки или услуги. Така 
еднопосочна връзка на зависимост съществува и по отношение на договорите за 
доставка на стоки и/или услуги, които ще се сключат след сключването на ДФ, ако се 
обхващат от неговия предмет – т.е тук е налице още една особеност, че един акцесо-
рен договор може да възникне преди главните договори, но той съществува само във 
връзка с тях макар и под условието ако тези договори бъдат сключени и породят 
валидно правно действие. 

В тази връзка ДФ се явява функция на други главни задължения  не може да 
съществува самостоятелно без връзка с тях. Промените в главните договори пораж-
дат поради еднопосочната зависимост и аналогични последици и за ДФ. Погасяване-
то или прекратяването на главен договор се отразява на ДФ, но поради наличието на 
множество главни договори това не винаги води автоматично до погасяване или пре-
кратяване на ДФ. Това е друга специфична особеност на ДФ19. На същата плоскост 
следва да се разглежда въпросът и ако някои от главните договори се окажат нищож-
ни. С оглед интереса на кредитора в лицето на фактора, по-скоро е приложима 
разпоредбата на чл.26, ал.4 ЗЗД. 

14. Обезпечителен договор  
Това е друга важна характеристика на ДФ. Въпреки наличието на прехвърляне 

на парични вземания чрез института на цесия, тук по-скоро става дума за фидуциарно 
прехвърляне на вземанията, а не за същинско прехвърляне, което цели окончателна 
смяна на титуляра на субективните права (например, така както е при дисконтните 
сделки). Затова във вътрешните отношения между фактора и доставчика, притежател, 
„собственик” на цедираните вземания продължава да се счита доставчика. Това обяс-
нява и задължението на фактора след събиране на вземането, ако има остатък като си 
приспадне кредита, лихвите върху него, възнаграждението и разноските по събира-
нето  му, да върне този остатък на доставчика. 

                                                 
19 По-подробно по въпроса вж. Коев, К. Някои аспекти относно предмета на ДФ и развалянето 
му., Сборник  от Международна конференция, БСУ, т. ІІ, Бургас, 2015, 370-374. 
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Всъщност, цесията на вземанията се извършва от една страна, за да легитимира 
фактора при събирането им от длъжниците на доставчика, но от друга страна, в отно-
шенията между доставчика и фактора, тя се осъществява, за да обезпечи кредита, 
който факторът отпуска по всяко вземане. 

Някои автори приемат, че обезпечителният характер на ДФ е по повод на отпус-
натия кредит от доставчика на неговите контрахенти по договорите за доставка на 
стоки и/или услуги. Доставчикът сключва договор за същински факторинг, за да из-
бегне опасността от намаляване на имуществото си вследствие на евентуален неосно-
вателен отказ на длъжника да изпълни своите задължения или евентуално влошаване 
на имущественото му положение след получаването на търговския кредит20. Това 
виждане следва да се подкрепи, защото чрез ДФ доставчикът действително получава 
частично част от вземането си под формата на кредит от страна на фактора, а съби-
рането на вземането от длъжниците е на риск на фактора21. 

Следователно, обезпечителната функция на ДФ може да се открие в две посоки - 
и по отношение на фактора с оглед на отпуснатия от него кредит на доставчика и по 
отношение на доставчика с оглед на отпуснатия от него търговски кредит на контра-
хентите си по търговските договори за доставка на стоки и/или услуги. 
 
 

                                                 
20 Вж. Димитрова, Е. Цит. съч., с.121-122. 
21 В този смисъл при т.нар несъщински ДФ не е налице тази характеристика, защото при тази 
разновидност на договора доставчикът носи риска от неплатежоспособност на длъжниците си 
или от отказа им да платят – т.е носи отговорност не само за съществуването на вземането по 
смисъла на чл.100, ал.1 ЗЗД, но и за платежоспособността на длъжниците по смисъла на 
чл.100, ал.2 ЗЗД. Въпросът с тази характеристика на договора се усложнява още повече с оглед 
на разбирането, че за едни вземания факторът може да приложи правилата на същинския ДФ, а 
за други – на несъщинския и то в рамките на един и същи договор като правен акт (вж. 
Пиперкова Л., Франчайзинг. лизинг. Факторинг. Правни аспекти., С., 1995, с.107).  
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Summary: The report reviews the issues of the practice of the European Union’s Court as 
a source of tax law, without claiming comprehensiveness. Made is an attempt to protect the 
statement that the practice of European Union’s Court on pre-judicial questions on tax 
cases represents and shall be reviewed as a source of tax law as far as it gives mandatory 
directions regarding the interpretation of the Community law and the principles it is 
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Въпросът с източниците на данъчното право е бил изследван в данъчноправната 
ни литература2. В контекста на членството на нашата страна в Европейския съюз  
теоретичен, а и практически интерес поражда практиката на Съда на Европейския 
съюз/СЕС/ и влиянието, което тя оказва върху правораздаването и развитието на 
нормативната уредба  в областта на данъчното облагане. 

В нашата правна доктрина, проф. Г. Минкова не приема, че Решенията на СЕС 
по преюдициални запитвания по данъчни дела не са източник на правото, макар и 
изрично да обръща внимание, че той заема особено място поради компетентността си 
да тълкува общностното право и да определя неговата приложимост и съдържание 
при разрешаване на спорове от националните съдилища, съдебната практика се 
ползва с особена тежест пред правораздавателните органи на страните членки3. 
Според мен подобно становище не е съвсем обосновано и настоящият доклад има за 
цел да представи едно по-различна гледна точка върху тази проблематика в сферата 
на данъчното право. 

 

                                                 
1 Авторът е доктор по право, доцент по финансово и данъчно право в ЦЮН на БСУ. 
2 Вж. Минкова, Г. Данъчни задължения, С.2012, с.40-137, И. Стоянов, Данъчно право и данъ-
чен процес, С.2102, с.49-56. 
3 Вж. Минкова, Г. Данъчни задължения, С.2012, с.97., като авторът правилно отбелязва, че 
практиката на ВАС не винаги се съобразява с тази на СЕС по преюдициални запитвания по да-
нъчни дела. Независимо от това проф. Минкова напълно обосновано приема, че тази практика 
оказва влияние както върху нормотворчеството на страните.членки, така и върху практиката 
на националните съдилища. 
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Преди да навлезем в същността на материята задължително трябва да уточним, 
че СЕС няма правомощията да се произнася по конкретен данъчноправен спор, отна-
сящ се до законосъобразността на акт, с който се определят данъчни задължения, ре-
шението на който е в изключителните правомощия на националните съдилища. СЕС 
не може и да отменя влязло в сила решение на съд на страна-членка на ЕС. Той при-
тежава единствено компетентността, в качеството си на орган/институция/ на ЕС да 
тълкува общностното право, регламентирано в съответните директиви на съюза. 
Осъзнатата необходимост от наличието на официална институция, която да тълкува 
актове на общностното право е породена от необходимостта да се преодолеят евенту-
алните противоречия, които биха възникнали при неговото прилагане от страните-
членки, като това се отнася в еднаква степен за националните съдилища и съответни-
те административни органи имащи правомощия при определяне на данъчните задъл-
жения на лицата. Многобройните запитвания отправени от страна на националните 
съдилища на страните-членки, включително на българския ВАС, както и на админи-
стративните съдилища показват необходимостта от съществуването на подобна ин-
ституция на ЕС с оглед уеднаквяване на съдебна практика на държавите при решава-
не на данъчноправни спорове в рамките на съюза. Разбира се с уточнението, че става 
въпрос за хармонизиране на съдебната практика при прилагане на общностното пра-
во, още повече, че при противоречие на националната нормативно уредба с тази на 
ЕС, предимство има последната. Ще бъде неправилно ако приемем, че единствената 
цел, която се преследва е да се уеднакви практиката при правораздаването на 
страните-членки. Другата може би по-съществената е чрез тази практика на СЕС да 
се окаже влияние и върху нормотворческата дейност на държавите в ЕС, т.е. вътреш-
ната нормативна уредба в областта на данъчното облагане да не противоречи на ди-
рективите на съюза в областта на хармонизиране на данъчното законодателство.  

За да внесем яснота би следвало да обърнем внимание на правната същност на 
директивите и актовете на СЕС. Съгласно чл.4, §3 от Договора за Европейския 
Съюз/ДЕС/ държавите членки за задължени да предприемат всички мерки, които са 
необходими за изпълнение на задълженията, произтичащи от договорите или от акто-
вете на различните институции на ЕС. 

От тази гледна точка директивите са нормативни актове, актове на вторичното 
право на ЕС, адресирани са до отделните държави членки и са задължителни за тях. 
Всяка държава членка е задължена да транспонира съответната директива във вът-
решното си законодателство, т.е. да промени вече съществуваща си национална прав-
на уредба или да приеме нови нормативни актове, както и да предвиди мерки по ней-
ното изпълнение. В областта на облагането с ДДС беше приета Шеста директива 
77/388/ЕИО на Съвета от 17.05.1977 г. за изграждането на обща система за данък вър-
ху добавената стойност, която задължи страните-членки на ЕС да приведат национал-
ното си законодателство в съответствие с нейните разпоредби4. Впоследствие тази 
директива беше заменена от Директива 2006/112/ЕС на Съвета от 28.11.2006 г., която 
е в сила и към настоящия момент5.  

Решенията по преюдициални запитвания  на СЕС също са  акт на институция на 
ЕС по смисъла на цитираната по горе разпоредба от ДЕС и като такива са задължи-
телни за страните-членки. Изрично трябва да подчертаем, че с тях, СЕС не може да 

                                                 
4 Освен това Шестата директива на Съюза се използваше и като основа за изработване и хар-
монизиране на данъчните системи в частност тази на ДДС от страните в преходен етап, които 
се стремяха към пълноправно членство в ЕС в това число и от България. 
5 Така от 01.01.2007 г. в сила е сега действащия ЗДДС, обн. ДВ.бр.63 от 04.08.2006 г.  
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създава или дописва норми на директивите на ЕС, а дава само принципно становище 
относно тълкуването и прилагането на регламентираните в тях разпоредби в сферата 
на данъчното облагане. Тези решения са задължителни за страните-членки, както в 
областта на правоприлагането така и за практиките на националните данъчни органи. 

Следва да отбележим, че неспазването от страна на държавите-членки на задъл-
женията произтичащи от нормативните актове на ЕС и от актовете на неговите ин-
ституции води до възможността спрямо тях да бъде търсена отговорност за наруша-
ване на правото на ЕС6. Това както и задължителността на актовете на вторичното 
право на ЕС и на тези на институциите на ЕС според нас несъмнено ги превръща в 
източници на данъчното право, независимо, че както казахме по-горе СЕС не прите-
жава правомощия със своите решения да допълва или създава нови правни норми. 
Допълнителен аргумент в тази насока е и обстоятелството, че те са задължителни не 
само за страната отправила преюдициалното запитване относно тълкуването и прила-
гането на общностното право, но и за всички останали държави-членки.  

Крайният извод, който можем да направим е, че решенията на СЕС по преюди-
циални запитвания по данъчни дела, отправени от националните съдилища на стра-
ните-членки са наднационални ненормативни източници на нашето данъчното право.   

 

Влиянието, което оказва този специфичен източник в данъчното право намира 
проявление в две насоки: 

- върху нормотворческата дейност на държавата7; 
- задължение за националните съдилища и съответните органи на специализира-
ната финансова администрация при прилагането на вътрешното данъчно зако-
нодателство да се съобразяват безусловно с решенията на СЕС по преюдици-
ални запитвания по данъчни дела относно тълкуването прилагането на общ-
ностното право. 

 

Тук със съжаление трябва да отбележим, че административните съдилища, 
включително и ВАС не винаги се съобразяват с тези решения на СЕС, а това както 
вече обърнахме внимание може да доведе до търсене на отговорност от държавата за 
неспазване правото на ЕС8. Освен това този стремеж у нашата съдебна система да 
игнорира в немалка степен практиката на СЕС като страничен ефект води и до загуба 
на интеграционния характер на правото на ЕС, което вече е в пряко противоречие със 
самото функциониране на Съюза. 

Не на последно място, считам, че подобен „скрит” стремеж за заобикалянето на 
този източник на данъчното право се забелязва в немалка степен и в законодателната 
дейност на държавата. Конкретен пример в това отношение е разпоредбата на чл.133 
от ДОПК, която регламентира процедурата по преодоляване на формалната правна 
сила на ревизионните актове. Придобилият такава сила акт не може да бъде оттеглян 
или изменян по усмотрение на органа, който го е издал, освен при наличието на 
изрично предвидените в чл.133 от ДОПК случаи. Оставяме настрани не съвсем пре-
цизната редакция на чл.133, ал.1 и ал.4 от ДОПК, тъй като ограниченият обем, а и те-
мата на доклада не предполагат нейният по-задълбочен анализ. През призмата на по-
ставения въпрос внимание трябва да се обърне на изчерпателно посочените предпо-
                                                 
6 Чл.258-260  и чл.267 от  Договора за функционирането на ЕС. По-подробно вж. Корнезов, А. 
Отговорност на държавата за нарушаване правото на ЕС, С.2012, с.23-25. 
7 Вж. решение С-203/10 и мотивите на ЗИДЗДДС обн.ДВ, бр.106/2008 г. 
8 Вж. Решение № 10387 от 09.07.2013 г. по АХД № 965 от 2013 г. Iо./, Решение № 15326 / 
20.11.2013 г. по АХД № 4217/2013 г., VIIIо.; Решение № 8590 / 14.06.2013 г. по АХД 
14560/2012 г., Iо., Решение № 9864/6.07.2012 г. по АХД № 15607 / 2011 г., Iо. 
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ставки, които трябва да са налице за да може да се приложи този извънреден способ 
на защита.  

В тази връзка, не може да не ни направи впечатление липсата на правна регла-
ментация, как би следвало да се процедира ако ревизионният акт, с който сме устано-
вили данъчни задължения е влязъл в сила, но е в противоречие с практиката на СЕС 
по данъчни дела. Следва да се обърне внимание, че правото на ЕС не съдържа 
изрична процедура или правила относно отмяната или изменението влезли в сила ад-
министративни актове на страните членки. Това означава, че всяка една държава 
членка е свободна да прилага по тези въпроси вътрешният си правов ред. 

Необходимо е да се отбележи, че уредените в националното законодателство 
процесуални правила във връзка с изменението или отмяната на влязъл в сила инди-
видуален административен акт /какъвто е ревизионния акт/ трябва да съответстват на 
тези съществуващи в правото на ЕС. Правилата, които лицата могат да извеждат от 
правото на ЕС не трябва да бъдат по-неблагоприятни от тези уредените във вътреш-
ното законодателство/принцип на равностойността/ и не трябва да правят невъзмож-
но, както това е в настоящия случай практическото упражняване на правата, предо-
ставени от европейския правов ред/принцип на ефективността/9. Казано с други думи 
съгласно правото на ЕС, правните средства предвидени в националното законодател-
ство като възможност за отмяна или изменение на влязъл в сила административен акт 
трябва да отговарят задължително на тези два принципа10. 

В практиката на СЕС с Решение по дело С-453/00, съдът приема, че ако админи-
стративните органи на държавите членки са сезирани с искане да преразгледат окон-
чателен административен акт и след като е постановено последващо решение на съ-
да, те са длъжни да го направят, когато то противоречи на правото на ЕС ако нацио-
налното право по принцип предвижда възможността за преразглеждане на окончател-
ни административни актове. След като националното законодателство допуска въз-
можността, административният орган да може да изменя и отменя свои актове, кога-
то са придобили формална правна сила, т.е. станали са окончателни, това трябва да 
важи и за случаите, когато същите тези актове противоречат на решение на съда на 
ЕС11. Това ще е така и при условие, че акта е бил потвърден с влязло в сила съдебно 
решение, което противоречи на решение на съда на ЕС, произнесено на по-късен 
етап12.  

Предвид казаното до тук, както и на отговорността на държавата, която възник-
ва при неспазване на правото на ЕС е препоръчително в нормата на чл.133, ал.2 от 
ДОПК като основание за изменение на влязъл в сила ревизионен акт да се приеме 
противоречието на акта с решение по преюдициално запитване на съда на ЕС по да-
нъчни дела, в какъвто смисъл de lege ferenda бихме предложили да се допълни цити-
раната разпоредба от  ДОПК13.  
 
 
 

                                                 
9 Вж. Корнезов, А. Цит съч., с.521. 
10 Пак там, с.522. 
11 Корнезов , А. Цит.съч., с.524. 
12 Така също, решение на СЕС по дело С-2/06 на СЕС. 
13 Считаме, че тези съждения са в еднаква степен относими и за отмяна на влезли в сила съдеб-
ни решения, особено в случаите,  когато те противоречат на решение на СЕС по преюдициални 
запитвания.  
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Abstract: This is a statue about laws in Bulgaria regarding juvenile justice. It is very useful 
to comment this area, because it seems to stay just a little bit unknown for society. It is 
European requirement to have specific standarts in justice for children and Bulgarian laws 
are a good reply. Most of these standarts are written in Criminal Code and Criminal 
Procedure Code.  
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Съществуват редица закони и нормативни актове, които регламентират стандар-
тите за детско правосъдие. В Конвенцията на ООН за правата на детето, чл. 40 е впи-
сано: 

 „1. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете, което 
е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на наказателния за-
кон, да бъде третирано по начин, съвместим с чувството за достойнство и собствена 
стойност на детето, който укрепва зачитането от детето на основните права и свободи 
на човека и който взема предвид възрастта на детето, необходимостта да се подпома-
га реинтеграцията на детето и поемането от него на конструктивна роля в общест-
вото. 

2. За тази цел и зачитайки съответните разпоредби на международните доку-
менти, държавите - страни по Конвенцията, по-специално осигуряват: 

а) никое дете да не бъде заподозряно, обвинено или признато за виновно в нару-
шаване на наказателния закон по причина на действия или бездействия, които не са 
забранени от националното или международното право по време на извършването 
им; 

б) всяко дете, заподозряно или обвинено в нарушаване на наказателния закон, 
да има поне следните гаранции: 

(i) да се счита за невинно до доказването, че е виновно в съответствие със за-
кона; 

(ii) да бъде информирано незабавно и пряко за обвиненията против него или ако 
е необходимо, чрез неговите родители или законни настойници и да получи правна 
или друга подходяща помощ в подготовката и представянето на неговата защита; 

(iii) случаят да бъде решен без забавяне от компетентна, независима и безпри-
страстна институция или съдебен орган в справедлив процес съгласно закона, при на-
личието на правна или друга подходяща помощ освен ако се прецени, че това не е в 
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интерес на детето, по-специално, вземайки предвид неговата възраст или положение, 
неговите родители или законни настойници; 

 (iv) да не бъде принуждавано да дава показания или да се признава за виновно; 
да може да разпитва или да бъдат разпитвани от негово име свидетели на обвинение-
то и да бъде разрешено участието и разпитването на свидетели на защитата при усло-
вия на равенство; 

(v) ако се счита, че е нарушило наказателния закон, това решение и всякакви 
мерки, наложени вследствие на това, да бъдат обжалвани пред по-висша компетент-
на, независима и безпристрастна институция или съдебен орган съгласно закона; 

(vi) да има безплатното съдействие на преводач, ако детето не разбира или не 
говори използувания език; 

(vii) да се зачита напълно неговият личен живот на всички етапи на процеса. 
3. Държавите - страни по Конвенцията, се стремят да съдействат за създаването 

на закони, процедури, органи и институции, имащи непосредствено отношение към 
деца, заподозрени, обвинени или признати за виновни в нарушаване на наказателния 
закон и по-специално: 

а) за установяване на минимална възраст, под която да се приема, че децата не 
са в състояние да нарушават наказателния закон; 

б) когато е подходящо и желателно, за вземане на мерки за разрешаване на слу-
чаите с такива деца, без да се прибягва до съдебни процедури, при условие, че напъл-
но се спазват правата на човека и законовите гаранции. 

4. Различни мерки, като грижи, напътствия и наблюдение, съветване, условно 
осъждане, даване за отглеждане, програми за образование и професионално обучение 
и други алтернативи на настаняването в специални институции се предоставят, за да 
се осигури децата да бъдат третирани по начин, подходящ за тяхното благосъстояние 
и съответствуващ както на обстановката, така и на нарушението [3].   

Според наказателния кодекс в Република България наказателно отговорно е: 
„Чл. 31. (2) Непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 го-

дини – е наказателно отговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на 
деянието и да ръководи постъпките си. 

(3) Непълнолетните, на които деянието не може да се вмени във вина, се наста-
няват по решение на съда във възпитателно училище-интернат или в друго подходя-
що заведение, ако това се налага от обстоятелствата на случая. 

(4) По отношение на наказателната отговорност на непълнолетните се прилагат 
особените правила, предвидени в този кодекс [5]. 

Правилата на ООН относно минималните стандарти отнасящи се до младежката 
престъпност (Пекинските правила, приети на 29.11.1985 г.) гласят: 

„1. Основни насоки. 
1.1. Държавите-членки трябва съгласно своите общи интереси да способстват за 

запазване благосъстоянието на непълнолетните и техните семейства. 
1.2. Страните-членки на ООН ще се стремят да развиват условията, които ще 

осигурят на непълнолетните пълноценен живот в обществото. През периода, когато 
те са най-податливи на отклонения в поведението си, да насърчават процеса на инди-
видуално развитие и образование, освободено, доколкото е възможно, от престъпле-
ния и нарушения. 

1.3. Трябва да бъде обърнато необходимото внимание на полезни мерки, които 
ще мобилизират всички възможни средства, включително семейството, добровол-
ците, училищата и други обществени групи и институции, с цел да се съдейства за 
осигуряването на благосъстоянието на младежите и с оглед да се намали необходи-
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мостта от намесата на закона, както и за ползотворно, честно и хуманно отношение 
към младежите в случаите на конфликти със закона. 

1.4. Борбата с младежката престъпност трябва да бъде схващана като неделима 
част от процеса на развитие на всяка страна, в рамките на социалното отношение към 
всички непълнолетни, като по такъв начин подпомагат защитата на непълнолетните и 
поддържането на обществения ред … 

1.5. Службите за борба с детско-юношеската престъпност систематически ще се 
развиват и ще си сътрудничат с оглед на подобряването и поддържането на компе-
тентността на служителите си, включително техните подходи, мнения и становища. 

2. Приложно поле на правилата и използваните определения. 
2.1. Следващите правила за минималните стандарти ще се прилагат безпри-

страстно спрямо престъпници без каквито и да е различия свързани с пол, раса, цвят, 
език, вяра, политически и други възгледи, национален или социален произход, собст-
веност, месторождение или други причини. 

2.2. За целите на тези правила държавите-членки ще приемат следните опреде-
ления по начин, съвместим със съответните правни системи и концепции: 

а) „непълнолетен” е дете или младеж, отношението към който за извършено от 
него нарушение съобразно съответните правни системи може да бъде различно от то-
ва към възрастните; 

б) „нарушение” е всяко поведение (действие или бездействие), което е наказуе-
мо според закона в съответната правна система; 

в) „непълнолетен нарушител” е дете или младеж, който е извършил или е бил 
заловен при извършване на нарушение. 

Международни стандарти. 
2.3. Във всяка национална юрисдикция да се предвидят действия за приемането 

на пакет от закони, правило и разпоредби, специално приложими към непълнолет-
ните нарушители, институциите и органите натоварени с ръководни функции по от-
ношение на системата за борба с престъпността: 

а) да задоволяват разнообразните нужди на непълнолетните нарушители и да за-
щитават правата им; 

б) да задоволяват нуждите на обществото; 
в) да осигуряват цялостното и честно прилагане на следните норми. 
4. Възраст за наказателна отговорност 
4.1. В тези правни системи, които са възприели концепцията за възраст за нака-

зателна отговорност на непълнолетните, долната граница на тази възраст не ще бъде 
фиксирана твърде ниско, като се вземе предвид достигането на емоционална, умст-
вена и интелектуална зрялост. 

5. Цели на борбата с престъпността на непълнолетните 
5.1. Системата за борба с престъпността на непълнолетните ще обърне внима-

ние върху осигуряването на благополучие на непълнолетните и ще гарантира, че вся-
ко действие срещу непълнолетни нарушители ще бъде в съответствие с обстоятел-
ствата както относно нарушителя, така и относно системата за борба („принцип на 
пропорционалността“, известен като средство за степенуване на наказателните мерки 
или получаване на наказание съответно на сериозността на престъплението).  

6. Обхват на свободата на действие 
6.1. С оглед на различните нужди на непълнолетните, както и на разнообразието 

допустими мерки, трябва да бъдат определени съответни ограничения на свободата 
на действие на различните етапи и нива на управление на борбата с престъпността на 
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непълнолетните, включително разследване, обвинение, осъждане и последващите ги 
етапи. 

6.2. Трябва да се положат усилия обаче за съобразяване с всички етапи и нива в 
упражняването на тези действия. 

6.3. Тези, които упражняват такива действия, трябва да бъдат специално квали-
фицирани или обучени да упражняват това правомерно и в съответствие с функциите 
и правомощията си. 

7. Права на непълнолетните 
7.1. На всеки етап от процеса ще бъдат осигурени такива процесуални гаранции, 

като презумпцията за невинност, правото да бъде уведомен за обвиненията, правото 
да не дава показания, правото на защита, правото на делото да присъства родител или 
настойник, правото на оспорване и кръстосан разпит на свидетелите и правото на об-
жалване до по-висока инстанция. 

8. Защита на личната тайна 
8.1. Правото на лична тайна на непълнолетните, ще се зачита на всеки стадий от 

делото, с цел да се предотврати вредата, която би била причинена от излишно разгла-
сяване на тайната или от открит процес. 

8.2. По принцип не трябва да бъде публикувана никаква информация, която 
може да доведе до установяване на личността на непълнолетния нарушител. 

10. Първоначален контакт 
10.1. След арестуването на непълнолетен незабавно се уведомяват родителите 

или настойникът за задържането му. Където незабавното уведомяване е невъзможно, 
родителите или настойникът трябва да се уведомят във възможно най-къс срок. 

11. Отклоняване от наказателното правосъдие 
11.1. Когато е подходящо, компетентен орган по правило трябва да обмисли ре-

шаването на делото срещу ненавършилото пълнолетие лице без прибягване до фор-
мален съдебен процес. 

12. Специализирани служби в полицията 
12.1. С оглед на изпълнението на своите функции, полицейските служители, 

които често или изключително се занимават с непълнолетни или които са заети пре-
димно с предотвратяването на престъпленията на непълнолетни, трябва да бъдат спе-
циално обучени и инструктирани. 

13. Задържане преди процес 
13.1. Принудителното задържане преди процес ще се прилага само като крайно 

средство и за възможно най-кратък период от време. 
13.2. При възможност принудителното задържане ще се заменя с алтернативни 

мерки, като строг надзор, засилени грижи, настаняване при семейството или в изпра-
вително заведение. 

13.4. Докато са задържани, непълнолетните ще се ползват от грижите, защитата 
и всяка необходима или индивидуална помощ – социална, образователна, професио-
нална, психологическа, медицинска и физическа, която те могат да изискват с оглед 
на своята възраст, пол, личност. 

15. Адвокати, родители и настойници 
15.1. По време на съдебния процес непълнолетния има право да бъде представ-

ляван от адвокат или да подаде молба за правна помощ в страните, където тази поли-
тика е регламентирана. 

15.2. Родителите или настойниците ще бъдат упълномощени или задължени от 
компетентните власти да участват в процеса в интерес на непълнолетните. Също така 
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обаче може да им бъде отказано участие в съдебния процес от компетентните власти, 
ако има причини да се счита, че това е в интерес на непълнолетния. 

16. Доклади от социалното проучване 
16.1. Във всички случаи освен тези, отнасящи се до малолетни нарушители, в 

които компетентните власти да постановят окончателна присъда, условията на живот 
на непълнолетния или условията на извършване на престъплението трябва да се про-
учат внимателно с цел да улеснят компетентните власти при произнасянето на присъ-
дата. 

17. Основни принципи на съдебния процес и постановяване на присъдата 
17.1. При произнасянето на присъдата от компетентните власти да се имат пред-

вид следните принципи: 
а) наказанието винаги трябва да съответства не само на обстоятелствата и сери-

озността на нарушението, но и на обстоятелствата и потребностите на непълнолет-
ния, както и на потребностите на обществото; 

б) ограничения на свободата на непълнолетния да се прилагат само след внима-
телна преценка и по възможност да са минимални; 

в) лишаване от свобода да не се налага, освен ако непълнолетния  е осъден за 
сериозно деяние, включващо насилие спрямо друго лице или извършване на други 
сериозни нарушения и ако не съществуват други подходящи наказания; 

г) решаващ фактор при произнасянето на присъдата е осигуряването на нормал-
ни условия на живот. 

17.2. Смъртно наказание да не бъде налагано на непълнолетен за каквото и да е 
нарушение. 

17.3. Непълнолетни да не се подлагат на телесни наказания. 
17.4. Компетентните власти имат право да прекратят процеса по всяко време. 
18. Различни наказателни мерки 
18.1. Компетентните власти трябва да имат възможност да прилагат различни 

наказания, позволявайки една гъвкавост, с цел да се избегне в най-голяма степен на-
лагането на лишаване от свобода. Такива мерки, някои от които могат да се комбини-
рат, са: 

а) грижи, ръководство и надзор; 
б) условно осъждане; 
в) разпореждания на обществените служби; 
г) финансови наказания, компенсации и реституция; 
д) отношения чрез посредничество; 
е) разпореждания за участие в групови съвещания и други подобни дейности; 
ж) разпореждания, отнасящи се до настаняването в изправителни домове и дру-

ги такива учреждения; 
з) други съответни разпореждания. 
18.2. Никой непълнолетен, независимо дали отчасти или напълно, не трябва да 

се отделя от родителския надзор, ако обстоятелствата по случая го изискват. 
19. Налагане на наказанието лишаване от свобода до най-малка степен 
19.1. Настаняването на непълнолетните в място за лишаване от свобода винаги 

трябва да е крайна наказателна мярка и за възможно най-кратък срок. 
22. Необходимостта от професионализъм и квалификация 
22.1. За да се осигури и поддържа необходимата квалификация на всички, които 

се занимават със случаи на престъпления извършени от непълнолетни, трябва да се 
използват разнообразни средства като: професионално обучение, курсове за квалифи-
кация, опреснителни курсове и други подходящи средства за обучение. 
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22.2. Персоналът, занимаващ се със случаите на нарушения, извършени от не-
пълнолетни, трябва да взима под внимание различията, които съществуват между от-
делните нарушители. Ще се направят усилия да се осигури справедливото участие на 
жените и малцинствата в службите за борба с престъпността на непълнолетните“  
[4, 9 – стр. 30-55]. 

Глава шеста от Наказателния кодекс регламентира особените правила, които се 
отнасят до непълнолетни лица. 

„Чл. 60. Наказанието на непълнолетните се налага с цел преди всичко да бъдат 
те превъзпитани и подготвени за общественополезен труд. 

Чл. 61. (1) По отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или 
лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, 
прокурорът може да реши да не се образува или да прекрати образуваното досъ-
дебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъ-
де осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки 
по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и не-
пълнолетните. 

(2) В тези случаи съдът може сам да наложи възпитателна мярка, като уведоми 
за това местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните или й изпрати преписката за налагане на такава мярка. 

(3) Когато прокурорът реши да не се образува досъдебно производство или да 
прекрати образуваното досъдебно производство, той изпраща преписката на коми-
сията за налагане на възпитателна мярка. 

Чл. 62. На непълнолетните могат да бъдат наложени само следните наказания: 
1. лишаване от свобода; 
1а. пробация; 
2. обществено порицание; 
3. лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. 
Чл. 63. (1) За непълнолетните предвидените в особената част на този кодекс 

наказания се заменят: 
1. доживотният затвор без замяна и доживотният затвор – с лишаване от сво-

бода от три до десет години; 
2. лишаването от свобода за повече от десет години – с лишаване от свобода до 

пет години; 
3. лишаването от свобода за повече от пет години – с лишаване от свобода до 

три години; 
4. лишаването от свобода до пет години включително – с лишаване от свобода 

до две години, но не повече от предвиденото от закона; 
5. глобата – с обществено порицание; 
6. пробацията за ненавършилите 16-годишна възраст непълнолетни – с общест-

вено порицание. 
(2) На непълнолетните, навършили шестнадесетгодишна възраст, предвидените 

в особената част на този кодекс наказания се заменят: 
1. доживотният затвор без замяна, доживотният затвор и лишаването от свобода 

за повече от петнадесет години – с лишаване от свобода от пет до дванадесет години; 
2. лишаването от свобода за повече от десет години – с лишаване от свобода от 

две до осем години. 
Чл. 64. (1) Когато определеното наказание е лишаване от свобода по-малко от 

една година и неговото изпълнение не е отложено по чл. 66, непълнолетният се осво-
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бождава от изтърпяването му и съдът го настанява във възпитателно училище-интер-
нат или му налага друга възпитателна мярка, предвидена в ЗБППМН. 

(2) По предложение на прокурора или на съответната местна комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съдът може и 
след постановяване на присъдата да замени настаняването във възпитателно учили-
ще-интернат с друга възпитателна мярка. 

(3) Правилото на ал. 1 не се прилага: 
а) когато непълнолетният е извършил престъпление по време на изтърпяване 

наказанието лишаване от свобода и 
б) когато е осъден, след като е навършил пълнолетие. 
(4) Правилото на ал. 1 не се прилага и в случаите на повторно осъждане, ако 

съдът намери, че за поправянето и превъзпитанието на дееца се налага той да изтър-
пи наказанието лишаване от свобода и когато: 

а) неговият срок не е по-малък от шест месеца или 
б) ако деецът вече е изтърпял наказание лишаване от свобода. 
Чл. 65. (1) Непълнолетните до навършване на пълнолетие изтърпяват наказание-

то лишаване от свобода в поправителен дом. 
(2) След навършване на пълнолетие те се преместват в затвор или в затворни-

ческо общежитие. За довършване на тяхното образование или квалификация по пред-
ложение на педагогическия съвет с разрешение на прокурора те могат да бъдат оста-
вени в поправителния дом до навършване на двадесет години“ [5]. 

Според ЗБППМН, чл. 13, ал. 1 „спрямо малолетни и непълнолетни, извършили 
противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени 
от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните 
възпитателни мерки: предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; за-
дължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на откло-
ненията в поведението; поставяне под възпитателен надзор на родителите или на ли-
цата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпитател; забрана на непълнолетния да по-
сещава определени места и заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да ус-
тановява контакти с определени лица; забрана на непълнолетния да напуска настоя-
щия си адрес; задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената 
вреда, ако това е в неговите възможности; задължаване на непълнолетния да извърши 
определена работа в полза на обществото; настаняване в социално-педагогически ин-
тернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпи-
тателен срок до 6 месеца; настаняване във възпитателно училище-интернат“ [2]. 

Глава тридесета от наказателно-процесуалния кодекс регламентира особените 
правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. 

„Чл. 386. (1) Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неот-
клонение: 

1. надзор на родителите или на попечителя; 
2. надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълно-

летният е настанен; 
3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 
4. задържане под стража. 
(2) Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни 

случаи. 
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(4) В случаите на задържане непълнолетните се настаняват в подходящи поме-
щения отделно от пълнолетните, като незабавно се съобщава на техните родители 
или попечители и на директора на учебното заведение, когато задържаният е ученик. 

Чл. 388. Когато е необходимо, при разпита на непълнолетния обвиняем участва 
педагог или психолог, който с разрешение на разследващия орган може да му поставя 
въпроси. Педагогът или психологът има право да се запознае с протокола за разпит и 
да направи бележки по точността и пълнотата на записаното в него. 

Чл. 389. (1) За предявяване на разследването задължително се уведомяват и 
родителите или попечителите на непълнолетния обвиняем. 

(2) Родителите или попечителят на непълнолетния обвиняем присъстват на 
предявяването, ако поискат това. 

Чл. 390.  (2) Съдебните заседатели трябва да бъдат учители или възпитатели … 
Чл. 391. (1) Съдебното заседание по дела срещу непълнолетни се води при 

закрити врати, освен ако съдът намери, че е в обществен интерес делото да се разгле-
да в публично заседание. 

(2) По преценка на съда в съдебното заседание могат да бъдат поканени инспек-
тори при детска педагогическа стая и представители на учебното заведение, в което 
учи непълнолетният. 

Чл. 392. (1) При разглеждането на дела срещу непълнолетни задължително се 
призовават техните родители или попечители. Те имат право да участват в събиране-
то и проверката на доказателствените материали и да правят искания, бележки и въз-
ражения. 

(2) Неявяването на родителите или попечителя не е пречка за разглеждане на 
делото, освен ако съдът намери участието им за необходимо. 

Чл. 393. Когато е необходимо да се изяснят факти, които могат да повлияят от-
рицателно върху непълнолетния подсъдим, съдът може да го отстрани временно от 
съдебната зала, след като изслуша защитата, родителите или попечителя и проку-
рора. 

Чл. 394. (1) Когато пълнолетният е привлечен като обвиняем за престъпление, 
извършено от него, преди да навърши пълнолетие, делото се разглежда по общия ред. 

(2) Когато непълнолетният е привлечен като обвиняем за деяние, извършено в 
съучастие с пълнолетен, делата не се разделят и производството се разглежда по об-
щия ред. 

Чл. 395. (1) Когато отложи изпълнението на наказанието спрямо непълнолетния, 
съдът уведомява съответната МКБППМН за организиране на необходимите възпита-
телни грижи. (2) Когато съдът определи възпитателна мярка, изпраща препис от 
присъдата на съответната местна комисия. (3) Предложението на прокурора или на 
МКБППМН по чл. 64, ал. 2 от Наказателния кодекс за замяна на настаняването във 
възпитателно училище-интернат с друга възпитателна мярка след постановяване на 
присъдата се разглежда в съдебно заседание с призоваване на непълнолетния и него-
вия защитник [6]. 

„Превенцията на противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие е 
важна част от превенцията на престъпността в обществото. Чрез ангажирането в пра-
вомерна, общественополезна дейност и възприемането на хуманно отношение към 
обществото и възгледи за живота младите хора могат да изградят некриминогенна 
нагласа“ [7, 9 – стр. 56-69]. 

„Когато това е уместно и законно, полицията, прокуратурата или други 
органи, които работят по наказателни дела, следва да имат правомощие да осво- 
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бодят правонарушителя, ако са на мнение, че продължаването на делото не е 
нужно за защитата на обществото, превенцията на престъпността или спазва-
нето на закона и правата на пострадалите“ (мерки в досъдебната фаза) [8, 9 –  
стр. 70-80].   
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Авторското право и сродните му права играят важна роля в развитието на всяко 
общество, тъй като закрилят и стимулират както търговията на нови продукти и услу-
ги, така и създаването и използването на тяхното творческо съдържание.  Приетата 
система за защита на авторското право и сродните му права е един от основните на-
чини, които позволяват да се гарантира на европейското културно творчество полу-
чаването на необходимите средства за запазване на независимостта и достойнството 
на творците. Адекватната защита на произведенията, обект на авторското право и 
обектите на сродните му права, е от голямо значение и от културна гледна точка, тъй 
като по този начин се допринася за повишаване на конкурентоспособността, заетост-
та и иновациите в редица промишлени сектори в Европейския съюз. Следвайки евро-
пейската законодателна рамка, българското законодателство1, е утвърдило правила за 
                                                 
1 Закон за авторското право и сродните му права - В сила от 01.08.1993 г., доп. ДВ. бр.14/20.02. 
2015 г. Той урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведе-
ния на литературата, изкуството и науката. Освен него и КОНСТИТУЦИЯТА на Република 
България от 1991 г., като върховен закон, съдържа текстове, които са пряко свързани с автор-
ското право. Това са разпоредбите на чл. 54, ал. 2 и ал. 3, според които: „Свободата на худо-
жественото, научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона“ и „Изо-
бретателските, авторските и сродните на тях права се закрилят от закона“. Индиректна връзка 
с авторското право имат и текстовете на чл. 17, ал. 1 до ал. 3, които регламентират, че правото 
на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона, че собствеността е частна 
и публична, като частната е неприкосновена. Чл. 54, ал. 1 визира правото на всеки да се ползва 
от националните и общочовешките културни ценности. А чл. 39, ал. 1 предвижда правото на 
всеки да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, 
изображение или по друг начин. Като непреки вътрешни източници на авторското право могат 
да се приемат нормите на Закона за задълженията и договорите, свързани със сключването и 
действието на договорите за използване на авторските произведения, както и нормите, отнася-
щи се до иска за обезщетение на вреди, произтичащи от незаконното използване на произведе-
нията. Законът за административните нарушения и наказания и Законът за административното 
производство също биха могли да се приложат относно реда за търсене на административна 
отговорност от нарушителите на ЗАПСП. Законът за наследството се използва като източник, 
когато се касае за наследяване на авторските права – по закон или по завещание.  
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авторското право, които запазват справедливия баланс между всички заинтересовани 
страни: потребители, ползватели, творци и носители на права. В това отношение Р 
България е ратифицирала основните Конвенции, който полагат основите на защита 
на авторското право и сродните му права.  

Основният нормативен акт, който регламентира авторското право и сродните му 
права в Република България, е Законът за авторското право и сродните му права2 
(ЗАПСП).  Той изцяло е съобразен с изискванията на ЕС и предоставя една модерна 
правна уредба относно отношенията, свързани със създаването и разпространението 
на произведения на литературата, изкуството и науката.  

Целта на настоящия доклад е въз основа на анализ на установените в междуна-
родното и национално законодателство принципи и понятия, с които се борави, да се 
установи, че често в практиката у нас, се срещат затруднения при тълкуването и при-
лагане на тези норми. Това от своя страна води да постановяването на съдебни реше-
ния, които открито противоречат на правната природа на авторското право, като по-
някога се поставя под съмнение въобще съществуването му3.   

Съгласно чл.2 ЗАПСП авторското право върху произведенията на науката, лите-
ратурата и изкуството възниква автоматично от момента на тяхното създаване. Застъ-
пеното становище в авторскоправната доктрина, както в англосаксонската система, 
така и в континенталната европейска система, е, че, за да придобие една творба ка-
чеството авторско произведение, то тя трябва да притежава признака „художестве-
ност” или да е произведение на науката или изкуството. 

Моментът на възникване на субективното авторско право е моментът, в който 
произведението е било обективирано външно, по начин, даващ възможност то да мо-
же да се възприеме от други лица чрез слушане, гледане или четене. Създаването на 
произведението е юридическият факт, който поражда авторското правоотношение, 
респ. субективното авторско право4. По това тези обекти се различават от обектите на 
индустриалната собственост като марки, промишлени дизайни, изобретения, които 
следва да се регистрират по надлежен ред в Патентното ведомство, за да може прите-
жателят им да се ползва с право на защита. 

За да възникне авторското право, обаче няма значение дали произведението е 
добро, или не е, защото законът защитава еднакво и едните, и другите. По дефиниция 
създаването на едно произведение е строго лично действие и не се допуска да се из-
вършва чрез представител, тъй като те са особен род, умствена, духовна, интелек-
туална собственост. Тяхното създаване, притежаване и използване запълват съдържа-
нието на авторското право.  

Освен това не е нужно произведението да е добило материална форма, напри-
мер върху хартия, диск, лента, достатъчно е изпълнението му да е станало пред други 
лица, за да се счита едно нематериализирано произведение за създадено. Това разби-
ране е многократно потвърждавано от националната, международната и европейската 
съдебна практика, както и в много международни актове. В споразумението ТРИПС 
например изрично е посочено, че „закрилата на авторското право обхваща изразени 
резултати на творческа дейност, а не идеи, процедури, методи на действие или мате-
матически концепции сами по себе си”. Когато произведението се създава продължи-
телно време, за момент на създаването му се приема моментът на завършването. 

                                                 
2 Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 1993г. доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г. 
3 Решение № 1314/30.10.2012 г. Постановано от ПАС по гр. д. № 965/2012; Решение  
№ 515/10.11.2011 г. Постановена от ПАС по т. д. №913/2011; 
4 Павлова, Мария, Гражданско право. Обща част, Софи – Р, 2002, с.186 
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За разлика от нас редица чужди законодателства допускат и други виждания по 
въпроса за възникване на правото на авторство: депониране на екземпляри от произ-
ведението, регистрация, нотариални удостоверявания, заплащането на такси, изготвя-
нето или пускането в обръщение на екземпляри от произведението на територията на 
дадена държава и редица други изисквания5. Така например в САЩ е въведена ре-
гистрация на обектите на авторското право, която обаче не е правопораждащ факт, а 
е създадена с цел да се улесни доказването.  

Доктрината приема, че авторското право и сродните им права са от категорията 
на абсолютни субективни права т.е. подобно на правото на собственост те се ползват 
с висока степен на законова защита.6 То включва в себе си множество лични иму-
ществени и неимуществени права, които вече възникнали могат да бъдат прехвърля-
ни и ползвани от трети лица, но само след предварително съгласие на автора. Същ-
ността на авторското право според закона и изследователите му е такава, че неговият 
носител се смята за титуляр на това право по отношение на всички, тоест той може да 
го противопостави на всеки, който евентуално би го оспорил (за разлика от относи-
телните права – например правото, което произтича за едната страна по договор за 
поръчка е само по отношение на другата страна – всички трети лица нямат задълже-
ние да спазват това право, тъй като по отношение на тях то не е възникнало). 

Абсолютният характер на авторското право поставя неговият носител (авторът 
или неговите наследници) в изключителна позиция спрямо ползвателите, създава за 
автора големи възможности за разпореждане с творбата си, които са залегнали и в 
действащия ЗАПСП: право да реши дали създаденото от него произведение да бъде 
разгласено, кога и как; да променя произведението; да спре използването на произве-
дението поради промени в убежденията си (неимуществени права – чл. 15 ЗАПСП); 
да използва произведението и да разрешава (съответно да не разрешава) използване-
то му от други лица (имуществено право, което включва всякакви действия, които 
могат да бъдат определени като използване – разпространение, възпроизвеждане, 
публично представяне, излъчване по безжичен път и пр. – чл. 18 ЗАПСП). 

ЗАПСП въвежда оборимата презумпция за авторство (чл. 6 ЗАПСП), според 
която до доказване на противното, за автор на дадено произведение се счита лицето, 
чието име или друг идентифициращ знак са поставени върху оригинала или копията 
от произведението по обичайния за това начин. В тежест на действителния автор е да 
обори тази презумпция и да докаже, че плагиатът не е автор. Според мен 

                                                 
5 Михов, M. Съвременно състояние и предизвикателства на авторското право в Интернет. 
Способи и начини на защита на авторски права, http://isdo. nbu. bg/index. Php 
6 Това са: Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, 
приета на 09.09.1886 г. в Берн, ратифицирана от България с Указ № 1389 на Държавния съвет 
от 26.06.1974 г.; Универсалната конвенция за авторско право, приета в Женева на 06.09.1952 г., 
ратифицирана от България с Указ № 2944 на Държавния съвет от 26.12.1974; Римската конвен-
ция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите органи-
зации, приета в Рим на 26.10.1961 г., ратифицирана от България на 19.04.1995 г.; Женевската 
конвенция за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешеното възпроизвеждане 
на техните записи, приета на 29.10.1971 г. в Женева, ратифицирана от нашата страна на 
19.04.1995 г.; и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелек-
туалната собственост (т. нар. Споразумение за ТРИПС), прието в Маракеш на 15.04.1995 г., 
ратифицирано от България на 24.10.1996 г. Споразумението влезе в сила за нашата страна на 
01.01.2000 г. 
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задължителната регистрация на произведенията би усложнила нещата за автора, но 
по този начин проблемът с плагиатството би бил силно ограничен7.   

Някои от основните правни методи за защита и доказване правото на авторство 
са: удостоверяване на произведението или на част от него пред нотариус, с което се 
удостоверява датата на създаване на произведението; регистрация на произведе-
нието, която може да се извърши в България в Националната агенция към Главното 
управление по печата и книгоиздаването, където на произведението ще бъде предо-
ставен международен стандартен книжен номер ISBN, който е уникален за това изда-
ние; сключване на определен вид авторски договор за използване на произведението, 
който да е с достоверна дата; предоставяне на произведението на сдружение за колек-
тивно управление на авторски права и др..  

В българското законодателство авторското право повдига много интересни 
въпроси, като например: заглавието на дадено произведение, може ли да се ползва 
като заглавие на друг вид произведение и ползвателят му следва ли да иска разреше-
ние, както и други примери, които не биха могли да бъдат изчерпани в рамките на то-
ва кратко изложение. В действителност в нашето законодателство се съдържа под-
робна уредба на различните способи за закрила на авторското право и сродните му 
права – като се започне от гражданските искове и се стигне до наказателните санк-
ции. 

Гражданскоправната защита се състои в това, че всеки носител на авторско пра-
во, както и всеки легитимен ползвател на такова право, има правна възможност да 
предяви по отделно, или кумулативно, някои от следните искове (чл.94 и чл.95 
ЗАПСП):  

1. Иск за обезщетение за понесените вреди по реда на чл.94 ЗАПСП – наруше-
ние по смисъла на чл. 94 ЗАПСП има, когато някой упражнява авторски правомощия, 
без съгласието на носителя на съответното право и без неговото изрично съгласие. 
Например качена любителска снимка в интернет пространството, се използва за ре-
клама от дадена фирма, без дори автора на снимката да подозира. Необходима пред-
поставка за уважаване на иска е да се установи вина у нарушителя. Съгл. Чл.45, ал.2 
ЗЗД „Във всички случай на непозволено увреждане вината се предполага да доказва-
не на противното. Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосред-
ствена последица от нарушението. При определяне размера на обезщетението съдът 
взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи 
и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследст-
вие на нарушението. Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да 
въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на 
обществото. Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за не-
говия размер, ищецът може да иска като обезщетение:  

2. Иск за преустановяване на неправомерното използване или забрана за извър-
шване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване по реда на чл.95, 
ал.1 ЗАПСП – има се предвид всяко използване, възпроизвеждане, разпространение, 
публично представяне и изпълнение, излъчване но безжичен път или предаване по 
кабел. За уважаването на иска не е необходима вина у нарушителя, достатъчна е 
обективна противоправност. Ищецът трябва да докаже две нища: че е носител на пра-
вото върху защитения обект и факта на непозволеното използване, т.е факта на 
нарушението.  

                                                 
7 Младенов, M. Плагиатство на авторскоправни произведения. Защита срещу плагиатство. 
Собственост и право, кн. 2/ 2 
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3. Иск за изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените 
екземпляри от произведението, обектите на сродните права и базите данни по чл. 11 
„а”,  както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за 
възпроизвеждане на екземплярите по чл.95, т.2 ЗАПСП. Предпоставка за предявяване 
на иска е използването на горните обекти в нарушение на ЗАПСП. Не е нужно из-
ползването да е извършено виновно, нито носителят на правото да е понесъл някакви 
вреди. Изземване може да се иска както по отношение на предмети, намиращи се на 
определено място, така и по отношение на предмети, намиращи се в търговската мре-
жа като цяло;  

4. Иск за изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроиз-
веждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения по чл.95, 
т.3 ЗАПСП – характеристиките на този иск са сходни с тези на предходните. Разликата е 
във вида на вещите и в това, че те могат да бъдат иззети, но не и унищожени. 

5. иск за придобиване на неправомерно възпроизведените екземпляри и/или на 
негативите, матриците, клишетата и др., предназначени за възпроизвеждане на тези 
екземпляри по чл.94, т.4 ЗАПСП. 

6. иск за установяване по съдебен ред на правоносителя върху обект на закрила 
по ЗАПСП по чл.97 ГПК. 

7. Иск за неоснователно обогатяване по чл.59 ЗЗД. Предпоставка за завеждането 
на подобен иск е обогатяването на някой за сметка на праводържателя. 

8. иск за собственост на материала, върху който е възпроизведено съответното 
произведение по чл.108 ЗС. 

9. Инцидинтен установителен иск –  може да се предяви допълнително по ви-
сящ процес от ищеца или от ответника за да се установи съществуването или не на 
правоотношение, което е преюдициално спрямо спорното право, предмет на първона-
чалния или насрещен иск. 

Извън тези, условно наречени имуществени искове, законът е предвидил и за-
щита на неимуществените права на автора чрез иск за установяване, кой е действи-
телният автор на дадено произведение, иск за преустановяване на неправомерното из-
ползване в бъдеще на авторско произведение. Тези искове не се погасяват по давност. 

За съжаление, авторското право е слабо изследвано както от доктрината, така и 
от съдебната практика. Не са много публикациите по тези въпроси в специализирани-
те периодични правни издания, налице е и липса на съдебна практика за анализ. Из-
водът, който може да се направи е, че или  правата на авторите се зачитат така стриктно, 
че рядко им се налага да прибягват до съдебна защита или, че авторите не познават 
достатъчно добре правата си, и не вярват в справедливото прилагане на закона.  

Някои от необходимите мерки, които трябва да бъдат взети в тази насока 
включват облекчаване на доказването на правото на авторство – не трябва авторите 
да бъдат обременявани да доказват своето право. Необходимо е също така въвеждане 
на способи за изчисляване на справедливи обезщетения за претърпените вреди, оси-
гуряване на мерки за съхранение на доказателствата, както и завишаване на санкции-
те като цяло – размерът на глобата, имайки предвид размерът на претърпените мо-
рални вреди и пропуснати ползи се явява твърде малък. 

Мисля, че следва да се подчертае необходимостта от адаптирането на законода-
телната рамка в областта на авторското право, за да се гарантира подходящо възна-
граждение и подходяща закрила за носителите на авторско право и сродните му пра-
ва, а също така, че модернизираните правила за авторското право следва да запазят 
справедливия баланс между всички заинтересовани страни: потребители, ползватели, 
творци и носители на права. 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 441
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SOME QUESTIONS REGARDING USE OF THREE-DIMENSIONAL 

PRINTING BY PATENT LAW IN BULGARIA 
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Abstract: In this article, some questions about the use of three-dimensional printing 
according to patent law in Bulgaria, are presented. In particular, is it possible patenting a 
product, printed on a 3D printer and whether a third person performs a patent 
infringement if used it without permission/licensee of the patentee. Currently, patent law 
has not yet responded entirely satisfying the 3D printing demands, which leads to a 
misunderstanding of this new technology and limits its use. 
 

Keywords: patent law, 3D model, 3D printing, patent infringement, practice, development. 
 

 
1. УВОД 
Бързият темп на развитие на технологиите продължават да променят света око-

ло нас. Една от тях е триизмерният печат (3D печат) или адитивното производство, 
което придобива широкa популярност през последните години и значително влияние 
върху производствените процеси в различни отрасли. Tой е процес за изработка на 
триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров модел. Трииз-
мерният печат се реализира като адитивен процес, при който се нанасят последова-
телни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет в различни зададени 
форми, по което коренно се различава от традиционните техники за механична об-
работка [1]. Самият процес на 3D печат за достигане на краен продукт е сложен и се 
състои най-обобщено от три фази: създаване на триизмерен компютърен модел (3D 
модел), принтиране и завършваща фаза [2]. 3D моделите могат да бъдат създадени в 
Системи за автоматизирано проектиране и компютърното проектиране, т.нар. CAD 
системи (анг.ез. Computer Aided Design), чрез 3D лазарно сканиране, 3D скенери със 
структурирана светлина, фотограметрия1, машинно зрение, координатни измервател-
ни машини и др. [3]. Съществуват и готови 3D модели, които се предлагат в различни 
интернет сайтове безплатно2 или срещу заплащане.3 След получаването на модела 

                                                 
1 Фотограметрията (от гръцки: фотос - светлина; грама - чертеж; метрео - измерване) е 
технология, базирана на стандартната фотография и проективната геометрия и представлява 
заснемането на поредица от фотоснимки на обекти, а при последваща обработка се нанасят 
ръчно или автоматично общи референтни точки за всяка фотоснимка. 
2 https://www.thingiverse.com/, http://www.123dapp.com/ и др. 
3 http://print3d.bg/, http://3dbgprint.com/ и др. 
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следва принтиране, което е предшествано от проверка за грешки и конвертиране на 
файла в инструкции за отпечатване или превръщане в списък от команди за принтер 
т.нар. g-code (рязане). При принтирането 3D принтерът последователно полага из-
ползвания материал слой по слой, следвайки подадените му инструкции. Така ком-
пютърният модел се превръща в желания обект. Следва завършваща фаза, т.е. процес 
по премахването на остатъчен материал след първоначалното принтиране, която не е 
задължителна [2]. 

Настоящите и потенциални приложения на технологиите за 3D печат са разно-
образни. Например: индустриална метрология, ре-инженеринг, археология, архитек-
тура, геодезия, миннодобивна индустрия [3], автомобилна индустрия [4], хранителна-
та индустрия [5] и др. Тъй като няма ограничения в цифровото представяне на реални 
обекти, почти всяка форма или геометрия може да бъде възпроизведенa с 3D печат. 
Това може да доведе до редица правни проблеми в сферата на интелектуалната соб-
ственост, като нарушение на патент, авторско право, търговска марка, дизайн и др. 
Настоящата публикация разглежда нормативната уредба в българското законодател-
ство по отношение на възможността за патентоване на изделие отпечатано на 3D 
принтер и извършва ли патентно нарушение трето лице ако го използва без съгласие 
на патентопритежателя. 

  
2. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПАТЕНТОВА ИЗДЕЛИЕ ИЗРАБОТЕНО  

НА 3D ПРИНТЕР СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО? 
В правната литература патент е документът, който държавата издава на заявите-

ля в уверение на това, че предложението му е преценено, че притежава признаците на 
изобретение и може да получи правна закрила [6]. Според чл.12, ал.2 от Закона за па-
тентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), патентът удостоверява из-
ключителното право на притежателя върху изобретението. То включва правото на из-
ползване на изобретението, забраната трети лица да го използват без съгласие на па-
тентопритежателя и правото на разпореждане с патента (чл.19, ал.1 от ЗПРПМ). 

Съгласно чл.6, ал.1 от ЗПРПМ e необходимo да са налице кумулативно три 
признака, за да се патентова изобретение: новост, наличие на изобретателна стъпка 
и промишлена приложимост. Първият признак е новост, според чл.8, ал.1 от ЗПРПМ, 
изобретението е ново, ако то не е част от състоянието на техниката, която от своя 
страна включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно опи-
сание, използване или разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата 
на подаване, съответно приоритетната дата, на заявката за патент. Следващият 
признак е наличие на изобретателска стъпка, съгласно чл.9 от ЗПРПМ, изобрете-
нието има когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за 
специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата, ако тя 
е различна от заявителната4. И третият признак е промишлена приложимост. Тя е 
регламентирана в чл.10 от ЗПРПМ, като това са изобретенията, чийто предмет може 
да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промиш-
леността и селското стопанство. Изискването предметът на изобретението да бъде 
многократно произвеждан или използван означава, че той трябва да бъде обективно 
осъществим [6]. 

                                                 
4 Относно „изобретателска стъпка“, виж. чл.53 от Наредба за оформяне, подаване и експертиза 
на заявки за патенти. 
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От изложеното по-горе следва изводът, че изобретение дори изработено чрез 
технологията на 3D печат, ако отговаря кумулативно и на трите признака, то няма 
причина да не може дадено лице да го патентова. Разбира се, трябва да се вземат 
предвид законовите ограничения, относно това кое не се счита за изобретениe5 и из-
ключенията от патентоспособността6. 

Една от особеностите на 3D печата е, че е процес, в който участват различни 
компоненти и тук интерес представлява не само патентованото крайно изделие, но и 
могат ли да се включат в патента и процесите и методите за производство на предме-
ти, апаратурата (машини и системи), събиране на данни или обработка на данни, 
CAD файловете и използваните материали? Отговор на този въпрос следва да се тър-
си в чл.17, ал.1 от ЗПРПМ, където се определя обхвата на правната закрила на патен-
та от претенциите, а описанието и чертежите служат за тяхното тълкуване. Те трябва 
да определят предмета, за който се иска закрила, да бъдат ясни и точни, както и да се 
основават на описанието (чл.38 от ЗПРПМ). Следователно ако различните компонен-
ти на 3D печат са описани в претенциите, то те следва да бъдат включени в защитата 
на патента, защото обхватът на правна закрила ще се разпростира и върху разкритите 
в тях решения, ако в описанието и претенциите като цяло има достатъчно основания 
за това. Интерес представлява хипотезата ако не бъдат включени и няма достатъчно 
основания за тях, то тогава по аргумент на противното, следва изводът да не се раз-
глеждат като част от патента, въпреки че те са част от производството на 3D печат. И 
друга хипотеза възможно ли е да се патентова само някои от елементите на 3D печат, 
ако се разгледат като самостоятелни части? Ако отговарят на трите комулативни 
признака не виждам причина да не е възможно, като отново следва да се има впред-
вид законовите ограничения, относно това кое не се счита за изобретение и изключе-
нията от патентоспособността. Като пример за ограничение може да се разгледа, че 
„планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дей-
ност и компютърните програми“ не се считат за изобретение (чл.6, ал.2, т.3 от 
ЗПРПМ). В процеса на 3D печат обаче компютърните програми служат за обработка 
на 3D файл или за проверка за грешки и конвертиране на файла в инструкции за 
отпечатване, от посочените ограничения следва, че по отношение на тях не може да 
се търси патентна защита, като самостоятелна част. Въпреки, че е възможно те да 
бъдат включени, ако са имплементирани в или способстват за техническия резултат 

                                                 
5 Съгласно чл.6, ал.2 от ЗПРПМ, не се считат за изобретения открития, научни теории и мате-
матически методи, резултати от художествено творчество, планове, правила и методи за инте-
лектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми и представяне на 
информация. 
6 Според чл.7, ал. 1 от ЗПРПМ, патенти не се издават за: 
1.изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в  
т. ч. отнасящи се до: а) методи за клониране на хора; б) методи за изменение на генетичната 
идентичност на човешки зародиш; в) използване на човешки ембриони за промишлени или 
търговски цели; г) методи за модифициране на генетичната идентичност на животни, когато 
има опасност това да им причини страдания, без да има някаква съществена полза от медицин-
ска гледна точка за хора или животни, както и на животни, получени чрез такива методи; 
2. методи за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път, както и методи 
за диагностика, прилагани на хора или животни, като това не се отнася за продукти, по-спе-
циално вещества или състави, употребявани при тези методи; 
3. сортове растения и породи животни; 
4. по същество биологични методи за произвеждане на растения и животни. 
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на заявени за регистрация изобретения, които са нови, имат изобретателна стъпка и 
са промишлено приложими, като т. нар. софтуерен патент [7]. 

 

В подкрепа на гореизложените тези следва да се разгледа и как се класифицира 
патента за изобретение, изработено чрез 3D принтер. Въвеждането на технологии за 
3D печат оказват силно влияние върху патентните класификации. В международната 
патентна класификация важна промяна посветена на 3D печат е въвеждането през 
2015 г. на нов подклас B33Y [8]. В него се включват технологии, свързани с използ-
ване или прилагане на процеси или апарати, които произвеждат оформени триизмер-
ни структури, чрез селективно депозиране на последователни слоеве от материал 
един върху друг. По-специално се обхващат следните групи: 

  

 B33Y 10/00 – процесите и методите за производство на предмети; 
 B33Y 30/00 – апаратурата (машини и системи), както и детайли или 

принадлежности за тях; 
 B33Y 40/00 – спомагателни дейности или оборудване; 
 B33Y 50/00 – събиране на данни или обработка на данни; 
 B33Y 50/02 – контролиране или регулиране на процесите; 
 B33Y 70/00 – материали, специално адаптирани за адитивно производство; 
 B33Y 80/00 – изделия. 
 

В този подклас са определени някои специални правила при класифицирането. 
На първо място, посоченият подклас е задължителна допълнителна класификация на 
предмет, който вече е класифициран, като такъв в други класификационни под-класо-
ве. На второ не се посочват като първи символите, когато се определят в патентни до-
кументи и на последно място има многоаспектно прилагане, т.е. аспекти на предмета, 
които са обхванати от повече от една от горепосочените групи следва да бъдат класи-
рани във всяка една от тези групи [9].  

Класификацията е правно регламентирана в Страсбургска спогодба относно 
международната патентна класификация от 24.03.1971г. (изменена и допълнена на 
28.09.1979 г.). Република България е страна по нея от 27.11.2001 г. Всяка страна от 
Специалния съюз има право да прилага класификацията като основна или допълни-
телна система. Важно значение за нейната приложимост е, че има само администра-
тивен характер (чл.4, ал.1 и ал.2 от Страсбургската спогодба). Република България 
прилага класификацията като основна система, като използва стандартите на Светов-
ната организация за интелектуална собственост. Съгласно тях, по-специално Стан-
дарт ST.9. Международно приети кодове за означаване на библиографски данни – ИНИД 
кодове на патенти, Международната патентна класификация се отбелязва с номер 51 
[10]. Следователно в България едно изобретение, изработено чрез технологията на 3D 
печат, следва да се класифицира с новия подклас B33Y и съответната група.  

От всичко горепосочено следва, че според българското законодателство патен-
товане на изобретение, изработено чрез технологията на 3D печат, е възможно при 
наличие на три признака: новост, наличие на изобретателна стъпка и промишлена 
приложимост, както и че някои от компоненти от тази технология, също могат да по-
лучат патентна закрила, ако се включат в обхвата на патентните претенциите, описа-
нието или чертежа, като част от крайното изделие или ако се патентоват като само-
стоятелни части, отговарящи също на горепосочени признаци. 
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3. ИЗВЪРШВА ЛИ ПАТЕНТНО НАРУШЕНИЕ ЛИЦЕТО, КОЕТО 
ИЗПОЛЗВА ОТПЕЧАТАНО НА 3D ПРИНТЕР ИЗДЕЛИЕ? 

 

В правната теория нарушение на патента, се определя най-общо, като търговско 
или промишлено използване на патентното изобретение на територията на съответ-
ната страна в периода на действие на патента, без разрешение на неговия притежател 
и без наличието на друго законово основание за това [11]. Съгласно разпоредбата на 
чл.27, ал.1 от ЗПРПМ, нарушение на патента е всяко използване на изобретението, 
което влиза в обхвата на патентната закрила и е извършено без съгласието на патен-
топритежателя. Самото действие „използване на изобретение” е правно регламенти-
рано в чл.19, ал.3 от ЗПРПМ и включва производство, предлагане за продажба, тър-
говия с предмета на изобретението, включително внос, използване на предмета на 
изобретението, както и прилагането на патентования метод.  

Съгласно чл.19, ал.3 от ЗПРПМ за използване на изобретение може да се смята 
неговото производство, което се определя като осъществяване на предмета на патен-
та в съответствие с неговите претенции, без съгласието на патентопритежателя. Най-
съществените форми на производството са идентично възпроизвеждане на закри-ля-
ния обект и имитация – създаване на продукт, който наподобява патентованото изо-
бретение като явно същността остава не променена [11]. При създаване на продукт 
чрез 3D принтер ограничения в цифровото представяне на реални обекти не 
съществуват, и така напълно е възможно осъществяване и на двете горепосочени 
форми на производство. Например трето лице придобива на законно основание 
патентовано изделие, създава триизмерен цифров модел за него и го отпечатва с 3D 
принтера си. Тогава следва въпроса ще носи ли отговорност за нарушение на патент-
ни права това лице? Въпросът може да бъде разгледан от различни правни аспекти, в 
настоящата публикация се разглеждат само по отношение на използване на отпечата-
но изделие, което е защитено с патент и на триизмерен цифров модел, включен в об-
хвата на патентната му закрила. 

Ако третото лице използва създадения от него триизмерен цифров модел и от-
печатаното изделие на 3D принтер за нетърговски цели с оглед лични потребности, 
като не нанася значителни материални щети на патентопритежателя, то тогава не но-
си отговорност за нарушен патент. Не носи отговорност и когато ги използва за 
експериментални или научноизследователски цели (чл. 20, т. 1 и т. 2 от ЗПРПМ).  

Следваща хипотеза ако третото лице използва създадения от него триизмерен 
цифров модел и отпечатаното на 3D принтер изделие, като ги видоизменя или усъвър-
шенства. Съгласно чл.17, ал.2 от ЗПРПМ патентните претенции покриват не само 
признаците, но и техните еквиваленти. Един признак се счита за еквивалентен на 
признак, когато изпълнява по същество една и съща функция по един и същ начин и 
постига по същество един и същ резултат. Вземайки предвид посоченото ако дадено-
то лице видоизменя или усъвършенства отпечатано на 3D принтер изделие защитено 
с патент и триизмерния му модел, то лицето следва да носи отговорност за патентно 
нарушение. Нарушение на патента ще е налице и ако в изобретението са внесени по-
добрения или ако нарушителят е избрал най-добрият вариант сред всички, обхванати 
от претенциите. Изготвеният продукт, обаче не нарушава патента, ако един или ня-
колко съществени признака на изобретението отсъстват или са заменени от други, 
които не попадът в обхвата на произтичащата от патента закрила [11].  

В този контекст интерес представлява и използването на 3D принтер за ремонт 
на патентовано изделие. Тези действия ще бъдат законни, само ако  остана  в рамките 
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на „преработваната” граница. Ремонтът на едно изделие може да представлява нару-
шение на патента, когато то е осъществено по пътя на неговото производство. Лице-
то, което придобива патентовано изделие на законно основание, има право да го ре-
монтира, но не и да възпроизвежда ново. Текущият ремонт може да се осъществява 
от приобретателя безпрепятствено, без да се търсят за това каквито и да е санкция от 
страна на производителя [11].  

Ако третото лице използва отпечатаното на 3D принтер изделие за търговски 
цели, то тогава влиза в законовата забрана на чл.19, ал.3 от ЗПРПМ „предлагането за 
продажба, търговията с предмета на изобретението, включително внос“, и следва 
да бъде разгледано като патентно нарушение. Предмет на продажба може да не е 
само крайното изделие, но и в нашата хипотеза и 3D моделa. В този случай, следвай-
ки изводите направени по-горе, ако 3D модела е включен в обхвата на патентна за-
щита, то следва лицето да носи отговорност за патентно нарушение. Например ако 
трето лице използва създадения от него 3D модел, включен в обхвата на патентна за-
щита, като го предложи в дадена интернет платформа срещу възнаграждение, то той 
ще попадне в хипотезите за патентно нарушение. Също и ако третото лице използва 
създадения от него 3D модел, като го сподели в даден интернет сайт без възнагражде-
ние, дори и да опише, че следва да се използва за лична употреба, за експериментал-
ни или научноизследователски цели, то отново също следва да попадне в обхвата за 
нарушен патент. 

Доста спорно е по отношение на CAD файла за 3D печат, разгледан като само-
стоятелен обект. Този файл е всъщност 3D файл или т.нар. цифрово представяне на 
физически обект. Той след като се отпечата продължава да съществува и е отделен от 
физическото устройство. Възможно решение може да е, че обхватът на патентната за-
щита се разпростира и върху CAD файла, като самостоятелен компонент, когато се 
използва за търговски цели, защото в този контекст, нарушителят се стреми да извле-
че търговската стойност на изобретението, като подкопава стойността на патента за 
патентопритежателя. Тогава се предлага те да се наричат цифрово патентно наруше-
ние [12]. Или друг пример в тази област, за които следва да се помисли, е как следва 
да се класифицират инструкции, които позволяват на 3D принтер, да направи патен-
тован продукт и дали един патент е нарушен в случаи, че трето лице предостави тези 
инструкции? 

Друг проблем се вижда и в субективната страна на патентното нарушение и да-
ли трето лице при използване на изобретение, отпечатано на 3D принтер, следва да 
действа виновно с умисъл? Тук, съгласно чл.27, ал.2 от ЗПРПМ, се изисква умисъл 
само за продажба, от което следва че останалите нарушители и преди всичко лицата, 
които произвеждат такива изделия, не е необходимо да са действали умишлено. Така 
в обхвата на нарушението ще попадне доста широк кръг от потребители на 3D прин-
тери. В тази насока следва въпроса няма ли така да се ограничи използването му и да 
се навреди на развитието на иновациите, свързани с него?  

По отношение на кои субекти може да се реализира отговорност за нарушение 
на патента при използване на изобретение, отпечатано на 3D принтер? За субектите 
следва да важи общото правило в чл.27, ал.1 от ЗПРПМ, където могат да бъдат нару-
шители както ФЛ, така и ЮЛ. От практическа гледна точка, реализацията и установя-
ване на патентно нарушение по отношение на субектите се оказва доста проблемно. 
Широката цифровизация, разпръснатост и децентрализация на потребителите на 3D 
файлове и 3D принтери, създават големи предизвикателства за защита на собствени-
ците на патенти [13]. С оглед посочените проблеми се достига до едно крайно заклю- 
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чение, че 3D печата е новото децентрализирано пиратство [14]. Възможността за раз-
пространение на 3D файлове в Интернет и развитие до създаване на обекти на 3D 
принтер в домашни условия, допринасят за трудното идентифициране на нарушите-
лите от притежателя на патента. Възможността да се открият и да се търси съдебна 
отговорност на многобройните потребители, които използват свои собствени 3D 
принтери за възпроизвеждане на патентовани обекти, е силно непривлекателна опция 
за патентопритежателя, защото би била сложна и скъпа процедура.  

Освен гореописаните въпроси, друг проблем, който възниква при използване на 
3D принтер е свързан с безопасността на продукта. Създадените изделия в домашни 
условия чрез тази технология могат да не отговарят на установените изисквания за 
безопасност, съгласно утвърдените стандарти на национално и европейско ниво и та-
ка да представляват риск за живота и здравето на лицето, което ги използва. В този 
случай контролните органи няма как да имат възможността да извършват различните 
проверки за контрол и безопасност на стоката. Например една играчка, продавана в 
магазин е тествана, че материала и боите са безопасни, че бутоните и малки парченца 
ще останат закрепени на нея и др., обаче ако тази играчка бъде възпроизведена с 3D 
принтер в домашни условия, няма как да се гарантира безопасността й. Тези видове 
проверки и гаранции не съществуват за домашните стоки, възпроизведени с 3D 
принтер, което дава основание за сериозно притеснение [15].  

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящият кратък преглед има за цел да запознае с част от въпросите свързани 
с използване на 3D печат и защитата с патент на изделие изработено с тази техно-
логия, както и да провокира вниманието на научната област и практика за дискусия 
по проблематиката. Към настоящия момент ЗПРПМ все още не е отговорил изцяло 
на изискванията за 3D печат. Сегашната патентна законова рамка няма достатъчен 
потенциал да обгърне всички конкретни решения, както и липсват адекватни 
механизми за насърчаване на тази нова технология. В тази насока патентите могат да 
загубят възможността да отстояват правата си и да станат не привлекателна опция за 
защита. Следва в бъдеще да се помисли върху реализацията на правото на защита на 
патентопритежателя чрез други начини, които да бъдат включени в ЗПРПМ. Като 
решение може да се разгледа, че притежателите на права защитени с патент, могат да 
се насочат към посредници, които да предоставят техните услуги, свързани с произ-
водство на изделия на 3D принтер [16], като се създадат на законодателно ниво и 
общи стандарти, които цифровите посредници да следват [15]. Или друго решение 
може да е да се въведат като допълнителна мерки нови такси и предупреждения [13]. 

3D печатът е едно ново средство за производство, с което се осъществява лесно 
възпроизвеждането на копие на което и да е изделие, и следователно възможността за 
нарушаване на патент е сравнително голяма. Като се има предвид, че границите по 
прилагане на патентното българско законодателство са ограничени, това ще доведе 
до неправилно и нееднакво разбиране на тази технология и до ограничение на из-
ползването й. Изключително важно е да се търсят решения за развитие на норматив-
ната база за използване на информационните технологии в ежедневието и в частност 
на триизмерния печат, за да могат те да се прилагат безопасно с всички свои положи-
телни характеристики.  
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Abstract: This is a statue about how to interrogate child. This may be a child abused, or a 
child performing crimes, or a child of parents who are in divorce. It is not easy to be a 
child that is going to be interrogated. And it is not easy to be a specialist that will 
interrogate child. So it is necessary to change things and a beautiful and calm place for 
interrogations to be made. And in an adequate environment better results will be achieved 
for sure.   
 

Key words: interrogated child, adequate environment, abused child, child with criminal 
behavior, child of divorced parents.   
 
 

Терминът „щадяща процедура при разпит на деца“ навлезе в българското съдеб-
но и публично пространство преди няколко години по модел на други европейски 
държави. Свързано е и с редица дейности, реализирани по различни европейски про-
екти. Независимо дали детето е участник в наказателен или граждански съдебен про-
цес, независимо от причината, поради която детето е влязло в съдебната зала: 

 детето е жертва на престъпление; 
 детето е извършило престъпление; 
 родителите на детето са в процес на развод; 
 детето е свидетел; 

или друг повод, който изисква то да бъде разпитано, събитието безспорно е стре-
сиращо за детето.  

В Глава II „Права на детето – участие в процедури“ от Закона за закрила на де-
тето е вписано:    

→Чл. 15. (1) Във всяко административно или съдебно производство, по което се 
засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 
10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. 

→(2) Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслу-
шано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се 
мотивира. 

→(3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган тряб-
ва: да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението 
си; да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното 
от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган.  

→(4) Съдебните и административните органи осигуряват подходяща обстанов-
ка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст. На изслушването и кон-
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султирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция 
„Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, а при необходимост – и друг 
подходящ специалист. 

→(5) Съдът или административният орган разпорежда изслушването да се из-
вършва и в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага 
грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с изключение на случаите, 
когато това не отговаря на интереса на детето. 

→(6) При всяко дело съдът или административният орган уведомява дирекция 
„Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето … Дирекция „Социално под-
помагане” изпраща представител, който изразява становище, а при невъзможност 
предоставя доклад. 

→(7) Дирекция „Социално подпомагане” може да представлява детето в случаи-
те, предвидени в закон. 

→(8) Детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, за-
сягащи негови права или интереси“ [2]. 

В Глава 30: Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извърше-
ни от непълнолетни от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) е вписано: 

→Чл. 388. „Когато е необходимо, при разпита на непълнолетния обвиняем 
участва педагог или психолог, който с разрешение на разследващия орган може да му 
поставя въпроси. Педагогът или психологът има право да се запознае с протокола за 
разпит и да направи бележки по точността и пълнотата на записаното в него“ [8]. 

Българският закон изисква разпитът на непълнолетен да се извършва в присъст-
вието на психолог или педагог, които следят за спазване на правата му. „Нужно е да 
се използва подходящ езиков речник, който да е разбираем за детето. Юношите са 
много по-зрели физически и психически от по-малките деца, но въпреки това е въз-
можно техните речеви умения и речник да не отговарят на възрастта им. Склонни са 
да отговарят различно пред своите родители или приятели. Понякога те се държат 
арогантно пред приятелите си, но в действителност биха отговаряли много по-откро-
вено, ако разпитът се провеждаше на друго място. По подобен начин непълнолетни 
не желаят да отговарят, когато родителите им присъстват, а за други е много по-веро-
ятно да признаят, когато родителите са в стаята.  

Непълнолетните могат да имат много категорична представа и мнение за поли-
цията. Някои от тях имат трайни проблеми с възрастните; други подхождат по-изби-
рателно и просто не харесват полицейските служители. Както и при възрастните, 
много непълнолетни са настроени да сътрудничат и желаят да помогнат на поли-
цията. Когато се разпитва непълнолетен заподозрян, осъдително е да се използва гру-
бост, вулгарност или физическа сила или заплаха. Освен това полицаите трябва да не 
се афектират и ядосват, когато някой непълнолетен е особено упорит или труден [1]. 

Член 40 от Конвенцията на ООН за правата на детето гласи, че: държавите - 
страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете, което е заподозряно, обви-
нено или признато за виновно в нарушаване на наказателния закон, да бъде третира-
но по начин, съвместим с чувството за достойнство и собствена стойност на детето, 
който укрепва зачитането от детето на основните права и свободи на човека и който 
взема предвид възрастта на детето, необходимостта да се подпомага реинтеграцията 
на детето и поемането от него на конструктивна роля в обществото“ [6]. 

В Семейният кодекс, Глава 5: Прекратяване на брака – родителски права след 
развода е вписано:  

→ (6) „Съдът изслушва родителите, както и децата при условията на чл. 15 от 
Закона за закрила на детето, взема становище от дирекция „Социално подпомагане” и 
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ако е уместно, изслушва и други лица. При данни, че е налице родителско отчужде-
ние, съдът изслушва вещо лице – психолог“ [10]. 

„Най-подходящо за разпит на деца е пространство, което е проектирано и под-
готвено специално за такива цели. Една дружелюбна стая за разпит трябва да осигури 
на детето усещане за комфорт и да го предразположи към общуване с лицето, което 
провежда разпита. Пространството трябва също така да стимулира концентрацията 
на внимание, да мобилизира съхранените спомени, да провокира откритост на разго-
вора. Същевременно, обаче, помещението трябва да отговаря и на формалните изиск-
вания за провеждане на разпит. Интериорът и оборудването изискват внимателно об-
мисляне. Предвид функцията на такова помещение, то не може да  прилича на зани-
малня или на стая за игри. Но трябва да бъде уютно и да излъчва симпатия към дете-
то. Препоръчва се използване на светли, приглушени цветове. Важно е и неутралното 
му разположение с безопасен вход към него. Звукоизолацията на входната врата за 
елиминиране на шума отвън създава усещане за сигурност и създава условия за кон-
центрация на детето по време на самия разпит. Отчитайки различната възраст на раз-
питваните деца, в стаята трябва да има мебели с различна големина, за да се осигури 
удобство, както на малчуганите в предучилищна възраст, така и на тийнейджърите. 
Мебелировката трябва да бъде такава, че всяко дете да се чувства удобно и стабилно. 
Когато е седнало, краката му трябва да достигат пода, а лактите да са върху плота на 
масата, което създава усещане за безопасност. Големият брой различни предмети, 
които отвличат вниманието на детето, не влияят благоприятно на спокойното про-
веждане на разпита. Стандартната екипировка предполага на масата, където ще седне 
детето, да има обикновена хартия и моливи за рисуване. С тях детето може и да ви-
зуализира определено съдържание, което се оказва трудно за вербализиране от него. 
Децата често ги използват и за разтоварване на емоционалното напрежение, което им 
създава самият разпит и връщането към травматичните спомени. Сред реквизита, 
който помага на децата да опишат трудни за вербализиране от тях ситуации, са схе-
матично нарисувани човешки образи и обикновени кукли, които се оказват особено 
подходящи за случаи на сексуално насилие. Те помагат да се разбере по какъв начин 
детето разпознава и назовава различните части на тялото при двата пола, както и на-
чина, по който определя техните функции. Този реквизит може да улесни детето, ко-
гато се изисква от него конкретен отговор. Куклите обаче трябва да се използват с го-
ляма доза внимание и със съзнанието, че могат да предизвикат внушения, да възро-
дят определени спомени и вторично травматизиране на вече нараненото дете. При 
никакви обстоятелства те не трябва да се използват като своеобразен „тест за устано-
вяване на сексуално насилие“ [4]. 

„Необходимо е да се положат всички усилия и да се ограничи броят на участни-
ците в една процедура по разпит на дете. По-големият брой хора, особено ако са и ак-
тивни при разговора с детето, може да породи у него усещане за дезориентация, да 
наруши концентрацията на вниманието му, да създаде различен тип подозрения, а от-
там и да намали неговата готовност за съдействие. Получаването на максимално точ-
на и пълна информация изисква от водещия на разпита да положи усилие и да 
създаде благоприятна атмосфера на приемане и подкрепа като същевременно запази 
позиция на безпристрастност. Постигането на тази цел може да бъде подпомогнато 
чрез формулиране на ясни за детето въпроси, задавани по обективен начин, но и 
съпричастно. Водещият на разпита трябва да изгради мост между себе си и детето-
свидетел; трябва да се постарае и да направи разпита на детето една възможна обща 
задача, както за себе си, така и за разпитваното дете. Литературните източници по 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 452

въпроса показват, че подходът на водещия следовател трябва да се характеризира с 
четири основни елемента: 

•    чувствителност към степента на развитие и възможностите на детето; 
•    гъвкавост; 
•    обективност; 
•    емпатия. 
Факторът чувствителност към степента на развитие и възможностите на детето 

се свежда до умението да се забелязва и отчита капацитета на разпитваното дете по 
отношение на вербализацията, познаването на света около него и на предмета на 
следствието, остротата на паметта му, неговите нагласи, емоционалната му зрялост. 
Въпросите, които се отправят към детето, трябва да бъдат съобразени с неговите ези-
кови възможности, общото ниво на познание и житейски опит. Принципът за гъвка-
вост изисква да се знае, че възрастта на детето сама по себе си не определя неговите 
възможности и не обуславя надеждността на показанията му. При разпит на дете се 
препоръчва известно отстъпление от утвърдените в резултат на вековни норми сцена-
рии и да се следва темпото на детето-свидетел, темпото на неговото функциониране, 
начин на мислене и светоглед, отчитайки детските преживявания, които – без съмне-
ние – оставят отпечатък върху познавателните процеси.  Препоръката за обективност 
се отнася до необходимостта да се запази неутрална позиция от страна на човека, 
който води разпита, да се избягват прояви на тенденциозност, които могат – волно 
или неволно – да прозвучат в тона на гласа, да се забележат в мимика и жест, в стой-
ката на тялото или в задаваните въпроси, съдържащи внушение или оценка  на отго-
вора. Принципът за емпатия означава – нито повече, нито по-малко – помощ на дете-
то да преодолее страха както от преживените събития, така и от самия разпит. Препо-
ръчително е детето-свидетел да почувства разбиране по отношение на емоциите и 
проблемите му, за да се намалят напрежението и тревожността, които затрудняват 
концентрацията на детето и разказа за събитията“ [4]. 

Когато е налице регистриран случай на престъпление с участието на дете в на-
шата страна, то бива разпитвано многократно за събитието, което по всяка вероят-
ност е травмиращо за детето. Родителите често се оказват в позиция на безпомощ-
ност и е невъзможно за тях да му окажат необходимата подкрепа. 

1.)  Първо детето се разпитва от оперативните органи при съответното Районно 
полицейско управление. 

2.)  След това детето се прехвърля към Детска педагогическа стая и разследващ 
полицай. 

3.)  Идва ред на наблюдаващия прокурор. 
4.) Ако наблюдаващият прокурор прецени, че е нужно, внася искане за разпит 

на детето пред съдия.  
5.) В съдебната фаза детето се разпитва отново, след което въззивните съдии от 

окръжно и апелативно ниво също го разпитват.  
6.) Делото в последствие може да бъде върнато за разследване или за ново раз-

глеждане от друг състав на първо-инстанционния съд, с което процедурата на разпит 
на детето продължава.  

Тази процедура принуждава детето да разказва многократно и  пред различни 
хора някакво събитие, което най-вероятно се опитва да забрави. В психологически 
аспект по този начин психиката на детето може да бъде пречупена напълно. 

По време на граждански дела, например, когато родителите на детето се развеж-
дат, разпитът е не по-малко травмиращ за детето. Граждански съдии споделят след-
ните впечатления от дългогодишния си опит: 
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 Детето се страхува от съдебната зала и този стрес може по-късно да окаже 
негативно влияние върху цялостното му развитие. 

 Детето вижда, че всъщност съдебната зала изобщо не е страшна и не призна-
ва авторитета на съда. 

И в двата случая не се прави най-доброто за защита на интересите на детето, 
което противоречи на законовия регламент. 

През последните няколко години в редица български градове се създадоха  
т. нар. „сини стаи“. Такава вече има и Центъра за обществена подкрепа в гр. Бургас. 
Въвеждането на добри практики за щадяща процедура при разпит на дете цели:  

- да се сведе до минимум рискът от бъдещо травмиране на детето, станало 
жертва или свидетел на насилие (престъпление) при участието му в правни процеду-
ри при участието му в правни процедури; 

- да се създаде достъпност и устойчивост на щадяща психиката на детето ус-
луга, която се предоставя в една сигурна среда.   

„Синята стая“ се състои от две отделни помещения, които имат отделни входо-
ве. В едното помещение се извършва подготовката и разпита на детето. В другото по-
мещение се разполагат останалите участници в процеса, които могат да вземат учас-
тие в задаването на въпроси. Двете помещения са разделени от т. нар. „венецианско 
огледало“, което се използва в практиката не само при разпити на деца. Двата отдел-
ни входа и изхода едновременно са изградени с цел да няма непосредствен контакт 
преди началото или след края на разпита между разпитаното дете и обвиняемия 
(например насилника). Помещението е оборудвано със съответната аудио-визуална 
техника, чрез която водещият разпита е в постоянна връзка с лицата, които задават 
въпросите. По този начин е възможна комуникацията помежду им. В стаята има и 
компютър, на който се води протоколът.  

Помещението, в което детето се подлага на разпит е обзаведено като детска 
стая. Подредено и уютно е. Стените са в пастелни цветове (не сини). Детето има на 
разположение играчки и други принадлежности, които го предразполагат към спо-
койствие по време на разпита. Респективно, във втората стая присъстват: 

- съдия; 
- прокурор; 
- разследващият орган; 
- обвиняемият и неговият защитник; 
- протоколист; 
- лице, което отговаря за записа на разпита; 
- участието на родителя е само по преценка на разследващия орган, но така 

или иначе родителят не се допуска в помещението, където се разпитва детето.  
Идеята на „синята стая“ е всички процедури да се извършат: 
1). Еднократно и: 
2). На едно и също място. 
След това записът на разпита може да бъде използван от съответните органи 

(съд, прокуратура, вещи лица).   
В Районен съд – Бургас също е пригодено помещение за разпит на деца. Поме-

щението не е от типа „синя стая“, но може да се похвали с уют и предразполагаща 
обстановка. Мебелирано е като детска стая и определено действа отпускащо, за раз-
лика от стряскащата съдебна зала. Оборудвано е и друго помещение за разпит на 
дете, в което целият под е равен и няма подиум за съдиите. Идеята е детето да не се 
чувства, че някой го „гледа отвисоко“. Напротив, когато очите са на едно ниво, де-
тето остава с чувството, че е поставено на равно с възрастните.   



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 454

Освен създаването на „сини стаи“ се провеждат и обучения на тема: „Щадяща 
процедура при разпит на дете“, които включват най-различни специалисти (съдии, 
полицаи, прокурори). В допълнение към това се издават брошури и книжки, специа-
лизирани в това да подготвят детето за това, което му предстои, например при развод 
на родителите му [3, 6, 7] или за позитивно родителстване дори, когато има конфликт 
между родителите:  

 

„Няма ваксина срещу продължаващия родителски конфликт. Превенцията е по-
добра от лечението, затова: 

 не намесвайте децата си в конфликта; 
 слушайте внимателно, когато споделят как те се чувстват; 
 информирайте ги, че се стараете да изгладите различията си; 
 обяснете им, че те нямат вина за това; 
 бъдете позитивни за другия родител пред детето (дори, когато това не е 

лесно); 
 не оставяйте вашето дете да играе ролята на куриер помежду ви; 
 никога не позволявайте на вашите деца да вземат страна срещу другия 

родител; 
 постарайте се да не въвличате съда – преговаряйте, не се съдете; 
 медиацията и консултирането, фокусирани върху детето, могат да помогнат 

на цялото семейство да се справи с конфликта и раздялата“ [3]. 
 

Книгите, специализирани в това да подготвят детето за това, което му предстои 
при развод на родителите му, са изработени по особено атрактивен начин и са пред-
назначени за деца от различни възрасти: „Защо се случва това? Има много причини, 
поради които някои родители се разделят. Обикновено това се случва, защото един 
от тях или и двамата са нещастни. Те си мислят, че трябва да се разведат, за да може 
животът им да бъде по-добър. Родителите ти може да се карат и крещят, но трябва да 
знаеш, че ти не си виновен за това, което се случва. Може да бъде много объркващо, 
когато родителите се разделят. Но ти можеш да разговаряш за това с някой възрастен 
– родител или учител – и да му зададеш всички въпроси, които имаш. Защо майка ми 
и баща ми са ядосани? Обичат ли ме още? Къде ще живея? С кого мога да говоря? 
Какво ще стане с кучето ми? Никога не се обвинявай! Ако родителите ти не могат да 
се споразумеят, те могат да се обърнат към съда, който да вземе решение вместо тях. 
Това не е съд, който наказва хората, защото са направили нещо лошо. Съдията може 
да помоли социален работник да разговаря с теб и с твоите родители. След това 
социалният работник ще каже на съдията това, което смята, че ще бъде най-добре за 
теб. Съдията ще изслуша внимателно всички и ще се опита още веднъж да накара ро-
дителите ти за това, което ще се случи с теб след развода. Ако това не може да бъде 
постигнато, тогава той, вместо тях, ще вземе решение, което смята, че е най-добро за 
теб. Как се чувстваш? Може да се чувстваш тъжен, самотен, ядосан или объркан. 
Нормално е да изпитваш тези чувства“ [6]. 

 

„Възможни проблемни моменти при разговарянето със свидетели са: 
1. Намеси на разпитващия, които прекъсват разказа на свидетеля – това води до 

оскъдни и кратки отговори; разконцентриране на развълнувани свидетели. 
2. Използване на кратки затворени въпроси, засягащи само един елемент от спе-

цифичната информация – това води до спад в нивото на концентрация на свидетеля; 
кратки отговори; мисловна пасивност; непоисканата информация не се възпроиз-
вежда. 
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3. Използване на негативни въпроси, съдържащи отрицание във формулиров-
ката, например: „Не си ли спомняте дали ...?” – това води до обезкуражаване на сви-
детеля и до увреда на концентрацията; въпросът подтиква към отговор: „Не знам”. 

4. Използване на насочващи въпроси, целящи да потвърдят предварителна хи-
потеза на разпитващия – това подтиква свидетеля да потвърди; възпрепятства по-
следващо припомняне от свидетеля. 

5. Задаване на въпроси според предварително установен ред, избран от разпит-
ващия, който може да не съответства на умствената представа на свидетеля за случ-
ката.   

6. Задаване на въпроси в противоречие с начина на описание на свидетеля, в ре-
зултат на което свидетелят губи нишката на мисълта си. 

7. Задаване на въпроси според ред, независим от отговорите на свидетеля, мина-
вайки от една тема в друга. Това увеличава  усилията за търсене в паметта и смущава 
процеса на припомняне. 

8. Използване на служебен речник или начин на изразяване, надхвърлящ въз-
можностите на свидетеля. Следствията: психологическа бариера между свидетел и 
разпитващ; установяване на лоши отношения между тях; нарастване на безпо-
койството на свидетеля. 

9. Бърз ритъм на разпитване, наложен от разпитващия на свидетеля – свидете-
лят се чувства задължен да се приспособи; отговорите му са бързи, но бедни откъм 
детайли; няма достатъчно време, за да се замисли; обезкуражава се. 

10. Прекъсвания на разговора от външни дразнители или странични лица – сви-
детелят се обърква; нарушава се концентрацията му. 

11. Използване на коментарии с оценъчен характер – свидетелят заема отбрани-
телна позиция, което възпрепятства сътрудничеството с него …“ [1]. 

 

„Детето свидетел най-често се страхува (съвети към родители): 
• Да се срещне с обвиняемия/подсъдимия в наказателен процес. Ако детето 

се страхува от срещата, споделете това със следователя, разследващия полицай, про-
курора или съдията. Прокурорът или съдът могат да вземат мерки за защита на де-
тето-свидетел при възникнала реална опасност за неговите живот и здраве. При нали-
чие на техническа възможност детето може да бъде разпитано без директен контакт с 
извършителя на деянието. При липса на такава възможност детето може да получи 
временна защита чрез: осигуряване на лична физическа охрана от органите на Мини-
стерството на вътрешните работи или запазване в тайна на неговата самоличност (ако 
не е най-важният свидетел). 

• Да бъде наказано (дори да отиде в затвора), ако разкаже за онова, което се е 
случило. Уверете детето, че като свидетел трябва да казва истината и не може да бъде 
наказано заради това. 

• Да се затрудни да отговори на поставените въпроси. Детето може да помо-
ли за помощ психолога/педагога, който му помага докато дава показания. Трябва 
внимателно да изслушва всеки въпрос. Обяснете на детето, че ако не разбира нещо 
или не знае отговора на зададения въпрос, трябва да сподели това с разследващите 
органи и съда или да помоли за повторение. Уверете го, че няма да си навлече непри-
ятности. 

• Да забрави или обърка нещо, докато дава показания. Детето може да се 
притеснява от това, че по-рано не е казало всичко на разследващите органи или в мо-
мента нещо е забравило. Не бива да се плаши или обърква от този факт. Поощрявайте 
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го да споделя, ако се затруднява да отговори на въпросите на следователя, разследва-
щия полицай, прокурора или съдията“ [5, стр. 2-3]. 

 
Ето някои опорни точки, базирани на практиката, които специалистите отправят 

като съвет към интервюиращия: 
 Общи положения: 
  проведете интервюто възможно най-скоро след планирането му; 
  направете запис на интервюто на електронен носител; 
  проведете интервюто в безопасна и приятелска за детето среда; 
  използвайте отворени въпроси през цялото интервю; 
  отлагайте по-фокусираните въпроси, колкото е възможно повече; 
  съобразете се с възрастта, интелектуалното и културно развитие на детето. 
 

Установете взаимоотношения на разбирателство с детето: 
  проведете кратък разговор с детето, засягащ неговите интереси; 
  разпитайте го за дейностите, с които се занимава в свободното си време; 
  нека да ви разкаже някоя скорошна случка, която няма отношение към 

извършеното спрямо него насилие; 
 обяснете на детето основните правила на интервюто; колко е важно да каже 

истината. 
 

Провеждане на интервюто. 
  пристъпете към темата за преживяното насилие внимателно; 
  съобразете се с индивидуалните характеристики на детето и на конкретния 

случай; 
  помолете го да ви опише преживяното детайлно и не прекъсвайте неговия 

разказ; 
 след като детето приключи разказа си, започнете да му задавате по-конкрет-

ни въпроси, ако е необходимо да съберете допълнителна информация, да 
изясните казаното или да допълните разказа; 

  повтаряйте (обобщавайте) казаното от детето, когато задавате следващия си 
въпрос; 

  бъдете много внимателни на този етап;  
  използвайте разумно конкретизиращите въпроси; 
  избягвайте въпроси, които биха могли да накарат детето да отговаря не-

точно; 
 разучете други възможни хипотези за поведението на детето и негови изказ-

вания; 
 консултирайте се с другите специалисти, наблюдаващи интервюто, дали да 

задавате допълнителни въпроси и дали има нужда от изясняване на други 
неясноти и противоречия. 

 

Приключване на интервюто. 
  попитайте детето дали има нещо друго, което то би искало да сподели или да 

попита; 
  дискутирайте плановете за безопасност; дайте му информационни мате-

риали; 
  благодарете на детето за участието му в интервюто [12, стр. 12]. 
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В заключение може двойно да се подчертае необходимостта от развитие на 
идеята за щадяща процедура при разпит на дете. Към този момент все още не може 
да се говори за високи постижения в тази област в нашата страна. „Сините стаи“ са 
налице, но липсва сътрудничеството между съд и други институции. Правят се обу-
чения на специалисти, но след това не им се дава възможност да използват наученото 
в практиката. На първо място трябва да се осъзнае необходимостта от утвърждава-
нето на тази процедура, защото тя ще накара българското дете да повярва, че има 
подкрепата на възрастните, особено в трудни моменти.  
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Abstract: This report examines the structure and the functions of internal control’s 
authorities in organizations of public sector. Ineffective internal control produces more 
bureaucracy, less productivity, more complexity and also more time needed to do the 
services as well as enlarged quantity of non-valued added activity. In a worst-case scenario 
ineffective internal control hinders accomplishment of organization’s goals and tasks and 
allows incorrect and illegal usage of its assets and resources.  
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В доклада са изследвани структурата и функциите на органите за вътрешен 
контрол в организациите от публичния сектор. 

Същност и видове вътрешен контрол 
Вътрешен контрол – цялостен процес, интегриран в дейността на съответната 

организация осъществяван от ръководството и от служителите с цел предоставяне 
разумно ниво на увереност за изпълнение на организационни цели. 

Вътрешният контрол се проявява като част от управленския процес и функции-
те на мениджърите в организацията. 

Вътрешният контрол е проява и на специално създадена структура с предназна-
чение да упражнява само контролни функции. Обикновено това се регламентира от 
нормативен акт или е по решение на собственика (мениджъра). От такъв характер са 
отделите за вътрешен контрол, вътрешните одитори, контролните органи по качест-
вото, по маркетинга и др. 

Съгласно действащото законодателство и предписанията на добрите европейски 
практики системите за вътрешен контрол в публичния сектор следва да отговарят на 
редица изисквания: Системата за вътрешен контрол трябва да бъде проста и по-
нятна – ефективния вътрешен контрол трябва да се състои от прости и лесно разби-
раеми процедури, които да могат да се провеждат от целия персонал; Системата 
трябва да е интегрирана с планирането – колкото по-тясна е връзката, толкова по-
ефективно ще функционира системата за контрол. Най-ефикасния подход е разработ-
ването на стандартите за контрол в процеса на планиране и установяване на целите. 
Ефективност според разходите – необходимо е непрекъснато наблюдение върху 
системата за контрол, със съпоставка на разходите за нейната издръжка и предим-
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ствата, които тя калкулира; Гъвкавост – системата за контрол трябва да бъде доста-
тъчно адаптивна и гъвкава, за да може да реагира адекватно на промените на средата; 
Подотчетност – контролните функции следва да бъдат възложени на звено в орга-
низацията, коeто да отговаря за тяхното осъществяване. Трябва да бъде установена 
система за докладване на различните контролни нива; Пълнота – механизмите на 
контрол трябва да са разработени по начин отразяващ спецификата на организацията, 
което предполага разнообразие на операциите и използването на различни методи и 
контролни процедури; Точност – решенията следва да се вземат на основата на точна 
информация, на принципа на обратната връзка; Своевременност – отнася се до спо-
собността на системата регулярно да предава информацията; Обективност – систе-
мите за вътрешен контрол трябва да предоставят колкото е възможно повече обек-
тивна информация; Самоконтрол – системата за вътрешен контрол трябва да осъще-
ствява определен процес на периодична самостоятелна проверка, за да се отчете не-
обходимостта от модифициране на системата. 

Разновидности на вътрешноорганизационния контрол 
Процесен (функционален) вътрешен контрол. Той протича по повод изпълне-

нието на отделните процеси и функции, характерни за всяка организация. Може да е 
формален, т.е. организиран в структура, или неформален, т.е. част от съответния про-
цес (функция).  

Вътрешен операционален контрол. Той съпътства производствените операции. 
Във всяка автоматизирана система това е самостоятелен контролен елемент (блок), 
който блокира системата, ако процесите не протичат в съответствие с програмата. 

Вътрешен финансов контрол. Той може да се осъществява като част от управ-
ленските функции на мениджърския екип, т.е. неформално, и като функция на спе-
циално създадена организационна структура за вътрешен финансов контрол, т.е. ин-
ституционално. Отговорностите на ръководните екипи са посочени в Закона за счето-
водството и в други нормативни актове. 

Вътрешен одиторски контрол. В практиката на големите организации се при-
лага разрешителният, визовият контрол чрез специализираната институция на вът-
решния одитор. Вътрешният одитор има правомощия главно за предварително при-
знаване на законосъобразността и целесъобразността на предстоящата стопанска опе-
рация. В неговите права са възможностите да се спре изпълнението на финансово-
стопанска операция, ако има незаконосъобразен и нецелесъобразен характер. 

Маркетингов контрол. Той е специализирано осъществявана функция и както 
останалите функции от подобен характер се проявява или като част от маркетинго-
вите процедури, или е организиран в отделно контролно звено.  

Контрол върху качеството. Той се проявява като въздействие в процеса на съз-
даване на определени потребителски свойства на предмет или услуга. Контролът е за 
точно спазените изисквания (стандарти) за съчетаване на различни свойства в необ-
ходимото качество. Това са изисквания за надеждност на изделията, т.е. запазване на 
потребителните качества на изделието в процеса на експлоатация, изисквания за за-
доволяване на определени потребности в количествено и качествено отношение и 
т.н. 

Приемателен контрол. Той е предимно за качеството на материалите, на стоки-
те, на продуктите и услугите, които подлежат на потребяване или се използват за 
участие в производствената и търговската дейност. 

Производствен контрол върху качеството. Той е за спазени технологически 
изисквания и стандарти в процеса на създаване на качеството. 
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Окончателният контрол е в известна степен и предавателен контрол или преда-
вателно-приемателен, ако се организира като изискване на клиента потребител. От 
такъв характер е контролът във военната промишленост, където т.нар. приемчици 
оценяват качеството на продукцията, произвеждана в предприятията и необходима за 
военни производства или за нуждите на армията. 

Компоненти на системата за вътрешен контрол 
Във функционално отношение компонентите на системата за вътрешен контрол 

са представени от: контролна среда; управление (оценка) на риска; контролни дей-
ности; информационна и комуникационна система; мониторинг и коригиращи мерки. 

Контролната среда се определя от културата и организационния климат, от 
елементите на организацията и тяхното взаимодействие за реализиране на целите. 

Култура и организационен климат 
Култура – елементи: Отношение към целите на организацията (всички да са 

съпричастни към тяхното изпълнение); Отношение към организационните стандарти 
и правила; Отношение към промените; Отношение на ръководството към групите и 
хората в организацията; Междугрупови взаимоотношения; Взаимоотношения между 
ръководители и ръководени; взаимоотношения между „равните” в организацията; 
Начин на вземане на организационни решения; Значимост на основните характерис-
тики на труда и трудовите отношения; Отношение към работните задачи; Взаимоот-
ношения с партньорите и клиентите; Система на санкциите (поощрения и наказания); 
Основания за гордост от принадлежността към организацията; Отношение към мина-
лото и бъдещето на организацията; Ритуално-символна система. 

Организационен климат – елементи: Синхрон между организационните, групо-
вите и индивидуалните цели и ценности – оценява как ръководството на организа-
цията дефинира мисията и какви са стратегическите цели; Стил на ръководство – 
оценява степента, в която ръководителите на организацията са склонни да отчитат 
вижданията и идеите на своите подчинени и да изграждат продуктивни отношения с 
тях; Физически микроклимат (безопасни условия на труд) – оценява степента, в 
която организацията разглежда човешките ресурси като своя стратегическа инвести-
ция и се стреми да създава оптимални условия за работа и професионално развитие; 
Екип – оценява психологическата съвместимост и връзките между служителите в от-
делните екипи или структурни звена, наличието на стремеж към взаимопомощ и из-
бягване на вътрешната конкуренция; Динамичност – оценява бързината, с която се 
вземат решения и се реагира на предизвикателствата; Иновативност – оценява сте-
пента, в която организацията стимулира новите подходи и се стреми да бъде в крак с 
технологичния прогрес; Комуникации – оценява движението на информацията по 
хоризонтала и вертикала в организацията. Комуникациите в дадената организация са 
добри, когато всеки служител разполага с всичко, което трябва да знае, за да изпълни 
задачите си и когато има възможност да обсъжда с ръководителите изпълнението на 
поставените цели; Яснота на ролята и задачите – оценява степента, в която длъж-
ностните задължения и ролите на всеки участник в различните работни процеси са 
ясни, рационално дефинирани и недвусмислени; Автономност – оценява степента, в 
която се стимулира свободата и инициативността. Една организация (група) е гъвка-
ва, ефективна и адаптивна, когато нейното ръководство може да делегира достатъчно 
правомощия на служителите, така че да могат да извършват самостоятелно своята ра-
бота и да вземат решения, без да искат прекалено много разрешения; Ангажираност 
в работата – оценява степента, в която служителите са мотивирани и готови да ин-
вестират енергия, амбиции и емоции в своята работа; Насърчаване атмосферата на 
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откритост – оценка как хората излагат различните си виждания, когато не са 
съгласни с политиката на организацията или с мениджърските решения, които се взе-
мат. Много по-здравословен е климатът, когато различията от този вид могат да се 
изложат на показ, с уважение към правото да се отстоява противното мнение, без 
страх от последствията; Справедливост на поощренията (наказанията) – измерва 
степента, в която сътрудниците смятат, че съществуващите схеми за трудови възна-
граждения, бонуси, нематериални награди (вкл. кариерно развитие) и т.н. са справед-
ливи и обвързани с количеството и сложността на работата, вложените усилия и 
постигнатите резултати. 

Елементи на организацията и тяхното взаимодействие 
Цели. Мисия – определя полезността и мястото на организацията в социалното 

пространство; стратегически цели; главни цели; подцели и т.н. Процесът на целепо-
лагане включва в себе си формирането на целите, тяхната проверка, корекция, съг-
ласуване и прогнозиране на изпълнимостта им. 

Организационна структура. Организационната схема определя компонентите 
(звената), взаимовръзката и йерархията им. Образно казано, чрез нея се канализира 
енергията на организацията и се идентифицира местоработата  на служителите (нива 
, отдели, групи и екипи). Сформираните в зависимост от ориентацията, функциите, 
продуктите (услугите), отдели се конфигурират в йерархичната структура и редици 
за взимане на решения. Определят се ролите и отговорностите в структурата, както и 
взаимодействието между различните й звена. 

Процеси и координация. Процесите и координацията гарантират жизнеността на 
структурата. Процесите за взимане на решения трябва да разчупят границите между 
различните звена в структурата. Преодоляването на бариерите  може  да се постигне 
чрез  ясно дефиниране  на процесите и функциите, проектиране  на  технологичните 
мрежи,  екипите и матричните взаимовръзки. Функциите определят начина на взаи-
модействие между елементите(подсистемите) и на организацията с външната среда. 
Технологиите интегрират процесите в организацията и осигуряват тяхното единство 
и обвързаност при функционирането й. 

Комплекс от показатели и регулатори. Комплексът позволява да се следи теку-
щото поведение на системата и да се привежда същата в съответствие със заложения 
алгоритъм на функциониране. Освен това се постига изравняване на елементното 
(персоналното) поведение и изпълнения съобразно организационните цели. Чрез ре-
гулаторите се реализира функцията „регулиране”. Те са фактор за съхраняване на 
организацията, запазване на целевата й същност и на устойчивото й функциониране.  

Ресурси – човешки; материални; енергийни; финансови; информационни и др. 
(създават потенциала на организацията за реализиране на целите). 

Способностите на хората са важна част от модела на организацията, отнасящ се 
към човешките ресурси (практики), които създават (подобряват) възможностите на 
организацията на база индивидуалните способности.  

Управление (оценка) на риска 
Риск – вероятно неблагоприятно отклонение от желания и очакван резултат от 

изпълнение на решение или действие, вследствие на много-вариантността и недетер-
минираността на средата. 

Рисковете могат да са свързани с: възникване на бариери пред осъществяване на 
мисията и стратегията; повишаване на организационната сложност; противоречия 
между групите; чести промени в организацията; несъответствия при планирането и 
при вземането на решения; активите (персонал, техника, имущество, финанси, техно-
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логии и др.) не се използват ефикасно; неспазване на технологии и снабдявания; 
неблагоприятен климат в организацията и др. 

Управление на риска – процес на последователното изследване на рисковете, 
свързани с дейностите на организациите и тяхното минимизиране чрез включване на 
добре структурирани и ефективни вътрешни контроли в процесите. 

Целта на управлението на рисковете е да създаде максимум стойност за 
всяка една от дейностите на организацията. Политиката на ръководството по управ-
лението на риска се движи от неговия стремеж да минимизира всички потенциални 
заплахи за дейността и да максимизира всички позитивни въздействия върху нея. 

Процесът на управление на рисковете може да се раздели на следните 
етапи: Избор на обектите за анализ и нивото на детайлизация при разглеждането им; 
Избор на методология за оценка на рисковете; Идентификация на активите; Анализ 
на заплахите и техните последствия, откриване на уязвимите места в защитата; Оцен-
ка на рисковете; Избор на защитни мерки; Реализация и проверка на избраните мер-
ки; Оценка на остатъчния риск. 

 

Оценка на риска 
Рискът за определена организация (обект) от въздействието на определено съби-

тие (заплаха) се определя като функция на три параметъра (оценки): заплахата върху 
организацията (обекта) – характер на събитието, вероятността за настъпване на 
събитието и неговата интензивност; последствията/пораженията в организацията 
(обекта) от прякото въздействие на събитието – преки загуби; взаимното влияние 
между обектите от организацията и загубите, причинени от това влияние – непреки 
загуби. 

В този случай обобщената оценка на риска за организация (обект) ще добие 
вида: 

(1) Риск = F(Заплаха, Последствия, Взаимно влияние) 
 
Неконтролираните рискове могат да доведат до недостатък на ресурси за пости-

гане на създадените цели чрез загубата, неправилното им използване и управление. 
Контролните дейности са онези дейности, които обезпечават „разумното“ 

ниво на увереност, че целите и задачите на организацията ще бъдат постигнати.  
Контролните дейности се прилагат във всички процеси и функции, и на 

всички нива в организацията. Те са ключов елемент от вътрешния контрол, тъй като 
са действия, които се извършват своевременно за създаването на необходимите усло-
вия за адекватно обхващане и намаляване въздействието на рисковете, и са регламен-
тирани посредством съответните политики и процедури.  

Три са основните видове контролни механизми: превантивни – предназначени 
да попречат на възникването на нежелани събития; разкриващи – чрез които се уста-
новяват възникнали вече нежелани събития; коригиращи – предназначени за поправя-
не на последиците от настъпили нежелани събития. 

Ето и някои от контролните дейности, които биха могли и е желателно да се 
приложат в организацията: Процедури за разрешаване – те се отнасят до вземането 
на решения от упълномощените лица, в резултат на което настъпват определени 
последици за организацията, тъй като с тях се регулира процесът на вземане на реше-
ния, те трябва да са съобразени с организационната структура, с органите на управле-
ние (еднолични или колективни) и т.н.; Процедури за одобрение – те регулират ут-
върждаването (заверката) на транзакции, данни или документи, с което действие се 
приключват или валидизират процеси, действия, предложения и/или последици от 



 
 
 
 
 
 
Юридически сборник – 2016 ЦЮН 
 

 463

тях; Процедури за оторизиране – те регулират извършването на операции, дейности 
и т.н. само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия. 
Разделяне на отговорностите – това е принцип, който цели да се минимизират рис-
ковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване; Система на 
двоен подпис – това е процедура, която предвижда поемането на всяко финансово 
задължение (сключване на договор, заповед за назначаване, заповед за командирова-
не и т.н.) и извършването на плащане (платежно нареждане, разходен касов ордер и 
т.н.) да се извършва след задължително полагане на два подписа, а именно: подпис на 
лицето, отговорно за счетоводните записвания и подпис на ръководителя на органи-
зацията или лицето, отговорно за изпълнението на приходите и разходите, т.е. отори-
зирано да нарежда плащания от името на организацията; Предварителен контрол за 
законосъобразност – това е превантивна контролна дейност, която се извършва не-
посредствено преди полагането на подпис от ръководителя на организацията; Проце-
дури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции – 
тези процедури се въвеждат с цел информационното съдържание на операциите да се 
отрази в счетоводните документи в определен момент, с определен обем и задължи-
телни реквизити, така че да позволява вземането на правилни решения, от които про-
изтичат финансови последици. Процедурите се разработват в съответствие със Зако-
на за счетоводството, индивидуалния сметкоплан на организацията, приложимите 
счетоводни стандарти и т.н.; Процедури за наблюдение – това са процедури, които 
като форма на оперативен контрол се осъществяват ежедневно от непосредствените 
ръководители при възлагането и изпълнението на работата; Преглед на процедури, 
дейности и операции – целта на тази контролна дейност е да се осигури точността на 
изпълнение на операциите в дадена структура и също е част от оперативния контрол 
в организацията; Антикорупционни процедури – те регламентират сигнализирането, 
проверката, разкриването и докладването на административни слабости, пропуски и 
нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности; Правила 
за достъп до активи и информация – въвеждат се с цел да регламентират достъпа до 
активите и информацията само на оторизирани лица, които отговарят за използване-
то и/или опазването им. Правила за управление на човешките ресурси – това са вът-
решни правила и процедури относно подбора, назначаването, обучението, оценяване-
то, повишаването (понижаването) в длъжност, заплащането, преназначаването и пре-
кратяването на правоотношенията със служителите. Процедури по документиране, 
архивиране и съхраняване на информацията – това са правила, които подпомагат 
осъществяването на текущата дейност, вземането на правилни решения и контрола 
върху процесите в организацията; Контролни дейности, свързани с информационни-
те технологии – широкото разпространение на информационните технологии изиск-
ва да се вземе предвид необходимостта от специфични контролни дейности за 
внедряване и поддържане на IT-системите; Правила за спазване на личната почте-
ност и професионална етика – целта на тези правила е да насърчат спазването на 
личната почтеност и професионална етика от служителите в организацията. 

Информационна и комуникационна система 
Информационната и комуникационната система обезпечава идентифициране, 

събиране, обработка и разпространение на надеждна и достоверна информация, хори-
зонтална и вертикална комуникация от и до всички нива в организацията.  

Информационно осигуряване на контрола 
Информационното осигуряване на контрола има за цел е да набави данни за из-

пълнение на следните задачи: определяне на потребността от контрол – това се на-
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лага от недостатъчното използване на съвременните средства и технологии за про-
верка правилността на дейностите на обекта; определяне на контролния риск – вели-
чината на риска зависи от това дали набраната информация се използва рационално и 
дали е оценена нейната достоверност. изследване на състоянието на обектите и на 
допуснатите отрицателни отклонения – задача на контрола е да провери правил-
ността на осъществените операции и да координира взаимодействието между различ-
ните подсистеми (елементи) и системата на контрол. насочване на контролния процес 
към важните проблеми – често срещан проблем е съзнателното изопачаване на ин-
формация за състоянието в контролирания обект и допуснати нарушения в дейност-
та; осъществяване на въздействие върху поведението на контролираният обект – 
изпълнението на тази задача е свързано с изготвяне на препоръки, решения, мнения 
от контролния орган и налагане на наказания при умишлено заобикаляне на законо-
вите мерки. 

Комуникационно осигуряване на контрола 
Съществува голяма необходимост от осигуряване на ефективна комуникация, 

която да функционира на всяко йерархично ниво от организационната структура по 
вертикала, по хоризонтала и по диагонала.  

Ръководството трябва да свежда до знанието на всички служители ясни и точни 
указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорността на всеки един 
служител във връзка с контрола.  

Служителите трябва да разбират ролята и функциите, които следва да упражня-
ват с оглед осигуряването на ефективен вътрешен контрол, както и връзките и отно-
шенията, които съществуват между упражняваните от тях функции и тези на остана-
лите служители. Служителите трябва да предоставят на ръководството всяка значима 
за дейността на организацията информация.  

Необходимо е също така да се осигури ефективна комуникация и с трети лица и 
външни за организацията институции и контрагенти.  

 

Оценка на адекватността на комуникациите с потребностите на организацията и 
контрола: 

- Разяснени ли са на служителите по един ефективен начин задачите и отго-
ворностите, които са им вменени с оглед осъществяването на контролни 
дейности? 

- Изградени ли са средства за комуникация, които позволяват комуникирането 
на неблагоприятни за организацията факти? 

- Ръководството взема ли под внимание предложенията на персонала по отно-
шение подобряване на финансовите резултати, повишаване качеството на 
работа и подобряване на отделните процеси? 

- Предава ли се по един коректен начин информацията вътре в самата орга-
низация? 

- Информацията пълна ли е, навременна ли е и позволява ли тя на всеки да 
поеме своята отговорност? 

- Средствата за комуникация с лица, контрагенти и институции извън орга-
низацията достатъчно добре ли са развити и позволяват ли те проследяване 
на промените и развитието на потребностите? 

- Ръководството проследява ли в разумни срокове информацията, събрана от 
външни за организацията лица и институции? 
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Мониторинг 
Мониторинг – цялостен преглед на дейността на организацията, с който се це-

ли да се оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи увере-
ност, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават 
ефективни във времето. 

Чрез него се идентифицират промените в обстоятелствата, които може да 
изискват промени в системата за вътрешен контрол. 

Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални оценки. 
Текущото наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се дей-

ности във фирмата, т.е. непрекъснато в реално време. То реагира динамично на про-
менящите се условия и е интегрирано в ежедневните дейности на фирмата. 

Специалните оценки се извършват след събитията, а техният обхват и честота 
зависи в голяма степен от оценката на риска и ефективността на текущия монито-
ринг. Те могат да се извършват под формата на самооценки, както и от вътрешни и 
външни одитори. 

Комбинирането на текущото наблюдение и специалните оценки помага да се га-
рантира, че вътрешният контрол запазва ефективността си във времето. Всички ре-
зултати, в т.ч. и недостатъците, установени по време на текущото наблюдение и/или 
чрез специалните оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, които могат да 
предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране на недо-
статъците. 

Мониторинговите дейности включват: Проверка на място на сделките, за да 
се осигури спазване на политиките и процедурите; Прегледи на финансовите отчети 
като се прави сравнение на бюджетните и фактическите приходи и разходи, както и 
сравнения на дейностите през текущия и преходни месеци или години; Прегледи на 
отложени плащания; Прегледи на сметки с висок риск или записвания, включващи 
разчетно-платежните ведомости и записванията, касаещи напусналите служители; 
Оценки на тенденции; Преглед на съпровождаща сделките документация; Докумен-
тацията на лицензирания софтуер; Преглед на материалното имущество; Получаване 
на обратна информация за оплаквания, слухове и жалби. 

 

Изисквания при създаване на добри вътрешни контроли 
Вътрешните контроли трябва да бъдат активни, добавящи стойност и разходо-

оправдани. За да се създадат добри вътрешни контроли, мениджмънтът трябва да: 
Определи целите на дейностите на поделенията и доколко те са свързани с мисията 
на организацията (иновации, стоки, услуги и други); Идентифицира целите на струк-
турата (службата) за финансиране и администриране на ресурсите (финансов менид-
жмънт и мениджмънт на човешките ресурси); Идентифицира и оцени рисковете и 
конфликтите за постигането на тези цели. Това може да бъде постигнато чрез диску-
сии с висшето ръководство или чрез маркиране (сравняване) с подобни структури 
(служби) в организацията или подобни организации; Създава писмени политики и 
процедури, чрез които да се минимизират значимите рискове и конфликти и да се 
включат ключови вътрешни контроли; Обезпечава политиките и процедурите и под-
ходящо обучение на персонала, за да се стимулира спазването им. 

И при най-добрия сценарий слабите вътрешни контроли водят до повишена 
бюрокрация, намалена производителност, увеличена сложност и време за обработва-
не на сделките и увеличено количество дейност без стойност. В най-лошия случай 
слабите вътрешни контроли пречат за постигането на целите и задачите на организа-
цията и позволяват неправилно или незаконно използване на активите и ресурсите й. 
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Abstract: Each type of control has its own applicable field and its own even comparative 
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Всеки вид контрол има свое приложно поле, своя макар и относителна само-
стоятелност. Многообразието на обектите и субектите на контрол, целите и задачите, 
средствата и формите на обществено развитие, влияят върху видовете контрол. Това 
многообразие дава основание определянето на видовете контрол да стане по групи, 
разграничени въз основа на определени критерии, като по този начин се разкриват 
техните характерни белези. 

 

В зависимост от качествата, които притежава субекта съществуват държавен, 
обществен и граждански контрол. 

Държавен контрол – функция на държавното управление, която произтича от 
правото на държавата да управлява своята собственост и да защитава своите ин-
тереси. 

Държавният контрол е нормативно закрепен в специални нормативни актове и 
се осъществява от специално създадени институции (организации). Той има импера-
тивен, а понякога и репресивен характер, тъй като трябва на всяка цена да изпълни 
целите и задачите поставени от държавното ръководство и заложени в закони. 

Обществен контрол – участие на формированията на гражданите в управле-
нието на различните сектори на държавата, оценка и коригиране на функционирането 
на публичната администрация.  

Обществения контрол е най-висшата форма на контрол. Гради се на обществе-
ното начало и традициите и е важен фактор за изграждане на обществото. Този кон-
трол дава възможност на всички граждани да взимат участие в управлението. Упраж-
няването на обществен контрол в много случаи е олеснен и подпомогнат от правно-
нормативни актове (Конституцията, Административнопроцесуалния кодекс, Закона 
за администра-тивните нарушения и наказания, Закона за предложенията, сигналите 
и жалбите и др.). 
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Обществения контрол може да се осъществи чрез обществени организации 
(партии, неправителствени организации, синдикати, медии и др.). 

Граждански контрол – действия на гражданите с цел проследяване и кориги-
ране на управляващите по отношение законосъобразността на решенията и съответ-
ствието им с интересите и нуждите на гражданите и обществото. 

Контролът на гражданите върху държавното управление и администрацията е 
абсолютно необходим елемент на демократичната държава. Той е важна действена 
форма за тяхното участие в управлението на държавата. Способите и процедурите 
използвани в контрола на гражданите върху държавното управление, са изключител-
но важна гаранция за отстояване на законните им интереси и за защита на техните 
права. 

 

В зависимост от обхвата и степента на обобщеност контролът може да бъде раз-
граничен като общ и специализиран. 

Общият контрол е присъщ на органите на властта и управлението на страната 
и в отделни обекти на стопанска и социална дейност. Той е насочен към глобалните 
явления и процеси. Чрез него те се изучават цялостно въз основа на най-важните, 
главни параметри, които ги характеризират. Подробностите в развитието им не са 
присъщи на този вид контрол. Резултатите от него служат за изработването на общи 
оценки за състоянието на държавата и обектите и насочване дейността на контрол-
ните органи към контретизация и задълбочаване на тези оценки. Това показва, че об-
щият контрол има в редица случаи първичен характер. Той  насочва към нови кон-
тролни действия. 

Специализираният контрол има точно определено приложно поле. Практи-
ческата му реализиция се извършва въз основа на изчерпателността и задълбоче-
ността. Чрез него се осигуряват определени проучвания, в резултат на което той мо-
же да има вторичен характер, предопределен от практическите потребности на управ-
ленските структури на отделните равнища. 

Специализираният контрол, независимо от своята насоченост и конкретност, 
обхваща цялостната дейност на обектите, но от определени позиции. При този кон-
трол, обектът е точно определен, а целта е ясно формулирана и се осъществява от ли-
ца, които са специалисти в областта на съответния вид контрол. Той е характерен за 
работата на органите за контрол на движението на пътните транспортни средства по 
пътищата, органите за противопожарен контрол, органите за санитарен и ветерина-
рен контрол и др. Специализираният контрол анализира и изучава цялостно явле-
нията и процесите в обекта за контрол и приключва със заключение съответстващо 
на целта и задачите на контролния орган. 

 

В зависимост от правоотношенията на контролните органи с обекта на контрол, 
контролът бива вътрешен и външен. 

Вътрешният контрол се извършва от органи, чиято приналлежност спрямо 
обекта на контрол е регламентирана с трудовоправни отношения. Такива могат да бъ-
дат както отделни ръководители и специалисти, така и лица, упражняващи контролни 
функци в рамките на обекта. Този контрол обхваща само процеси и явления, които се 
реализират в рамките на конкретния обект. 

Вътрешният контрол играе ролята на превантивен контрол. Има възможност да 
следи отблизо явленията и процесите и да реагира ефективно и адекватно. Този кон-
трол, поради своята зависимост от субекта на управление, понякога има склонност за 
нарушаване на нормите, прави-лата и инструкциите на поведение. 
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Външният контрол се осъществява от органи, които по своята принадлежност 
се намират извън проверявания обект и не са в трудовоправни отношения с него. Те 
са специални органи за контрол, определени и оправомощени със закон или друг нор-
мативен акт и са в трудовоправни отношения със специализирани структури за кон-
трол. Това ги прави независими от управленските органи на проверявания обект, 
което лежи в основата на безпристрастността и принципността при извършването на 
контролните действия и оценки. 

 

В зависимост от органите, които го осъществяват контрола се дели на следните 
видове: парламентарен, административен, съдебен и прокурорски контрол. 

Парламентарният контрол започва със създаване на законодателния акт. За 
всеки отделен обект мерките за контрол и ограниченията върху неговата дейност са 
вписани в текста на закона за него. Заедно с това законодателният орган не само из-
дава закони, но той ги отменя или внася промени в тях. По този начин парламентът 
по всяко време може да внесе ограничения в предоставените правомощия, да ги пре-
хвърли на друг орган или да предостави нови, по-широки. 

Комисиите чрез различни средства контролират дейността на различни обекти, 
като търсят признаци за недостатъчно прецизно планиране, за неефективна дейност, 
за злоупотреба с власт или незаконосъобразно поведение. 

Парламентарният контрол дава възможност да се провери наличието на полити-
ческо доверие и поддръжка на правителството от страна на парламента. Той е поли-
тически, има за цел да установи как МС ръководи и осъществява вътрешната и 
външна политика в съответствие с Конституцията и законите. Контролът на Народ-
ното събрание е насочен за осъществяване на главните направления в държавната 
политика. 

Административен контрол – държавновластническа дейност, чрез която едни 
държавни органи (административни органи или органи с контролна компетентност 
създадени със закон) контролират други административни органи (централни или 
териториални) и дейността на служителите от администрацията която ги подпомага. 

Административния контрол прониква във всички звена на административния 
апарат, засяга всички актове, действия и прояви в администрацията. 

В зависимост от положението, което заемат контролните органи и с оглед на 
обема на правомощията може да се разграничат четири вида административен кон-
трол: контрол на министерски съвет – той има право непосредствено да контролира 
дейносттта на всички министерства (министри) – това е важна юридическа дейност; 
централистичен, ведомствен контрол – той е непрекъснат, постоянен в цялата сис-
тема на организационно-функционалните връзки в пирамидата на различни нива на 
държавното управление (министерски съвет, министерства, областни управители, об-
щини и други); специален административен контрол – извършва се от органите на 
едно ведомство върху друго ведомство и засяга само част от дейността на контроли-
раните структури (финансиране, информацинна осигуреност, изпълнение на опреде-
лени процедури и  обществени поръчки); контрол в системата на местното управ-
ление. Отношенията между областия управител, общинските съвети и кметовете на 
общините и кметствата съдържат елементи на контролна зависимост. 

Институтът на съдебния контрол произтича от мястото на съда в системата 
от държавни институции и отредената му роля в гражданското общество. Съдили-
щата осъществяват контрол за законност на актовете и действията на държавните 
служители от различни структури. Съдебният контрол за разлика от администра-
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тивния е винаги контрол за законосъобразност на административните актове и 
действията на служителите.  

Съдебният контрол е утвърден и авторитетен механизъм за законност в поведе-
нието на държавната администрация. Той се оказва един от най-съществените правни фак-
тори за надеждна правна защита на правата и свободите на гражданина при взаимоотно-
шенията му с държавната администрация. 

Пряк съдебен контрол върху административно наказващата дейност на админи-
страцията осъществяват съдилищата когато разглеждат и се произнасят по жалби на 
граждани и протести на прокурори срещу наказателни постановления. 

Косвен контрол се осъществява от съдилищата, когато съдът няма за основен 
предмет на процеса съответния административен акт, но той се изнася по неговата 
законосъобразност във връзка с решаването на друг спор, който е конкретния пред-
мет на съдебния процес. 

Прокурорският процесуален надзор представлява инициативен контрол. Про-
курорът действа не само при сезиране, но и по свой почин. Източниците на инфор-
мация на прокурорския надзор могат да бъдат и неофициални, важно е да съдържат 
данни за неизпълнение на законите от обектите на социално управление. Те могат 
да бъдат и анонимни, стига да са конкретни по обекти и факти. 

За разлика от съда прокуратурата има една пряка административна функция – 
да приема жалби и да проверява оплаквания за извършени самоуправни действия и в 
резултат на това да изготвя писмени разпореждания за тяхното отстраняване.  

Като специфична контролна дейност надзора на прокуратурата се осъществя-
ва на практика в няколко форми: общ надзор на прокуратурата; следствен надзор 
на прокуратурата; съдебен надзор на прокуратурата; прокурорски надзор над мес-
тата за лишаване от свобода; прокурорски надзор при задържане. 

Общонадзорната дейност на прокуратурата е насочена само към проверка и 
обезпечаване на законосъобразноста в актовете на администрацията. Чрез общия  
надзор прокуратурата следи дали административните актове съответстват на разпо-
редбите на Конституцията, Законите и другите нормативни актове. 

Основни средства за реагиране срещу незаконосъобразните актове на адми-
нистрацията са протестът и предложението на прокурора. 

На второ място прокуратурата осъществява контрол върху администрацията в 
една специфична област на административната дейност – изпълнението на наказа-
нията. 

На трето място в осъществяването на обвинителната си функция в съдебни на-
казателни производства прокуратурата упражнява контрол върху отделни длъжност-
ни лица и служители в администрацията при преследване на престъпления, свързани 
с държавната служба и функционирането на държавния административен апарат. 

 
В зависимост от вида и характера на проверяваната дейност, контролът може да 

бъде данъчен, финансов, банков, митнически, застрахователен и др. 

Данъчният контрол е финансов контрол, осъществяван от държавни структу-
ри в интерес на държавата и обществото. Неговата практическа реализация се пости-
га на основата на две конкретни форми – данъчна проверка и данъчна ревизия. Техен 
обект е дейността на данъчните субекти, свързана с формирането на доходи и из-
вършването на разходи, начисляването на данъчното задължение, неговото отчитане 
и внасяне в срокове, определени от действащата законодателна и нормативна уредба. 
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Характеристики: Данъчният контрол е външен контрол – осъществява са от ор-
гани, които не се намират в трудово-правни отношения с данъчните субекти; Той е 
подсистема на държавното управление – преставлява част от управлението на данъч-
ната система на страната; Това е частичен контрол. Обхваща само онази част от дей-
ността на данъчните субекти, която е свързана с формирането на приходите, извърш-
ването на разходите, формирането на крайните финансови резултати. Частичността 
на този вид контрол има относителен характер, тъй като крайните финансови резул-
тати са следствие от цялостната дейност на данъбните субекти. 

 

Финансовият контрол има за обект производството, разпределението, прераз-
пределението и производственото потребление на националния доход. В по-ранните 
етапи от неговото развитие финансовият контрол е известен под наименованието 
финансово-ревизионен (когато се отнася до финансова и стопанска дейност), финан-
сово – бюджетен (когато се отнася до бюджетната дейност), а по-късно и сега – като 
вътрешен финансов контрол, т.е. контрол, който се упражнява от системата на вът-
решния финансов контрол в държавните учреждения, организациите, техните поделе-
ния и звена. 

Държавният финансов контрол се осъществява чрез финансови ревизии на юри-
дически лица с държавно или общинско имущество, независимо от размера му, както 
и на юридическите лица, чийто задължения са гарантирани с държавно или общин-
ско имущество. 

Митническият контрол има за цел правилното прилагане, протичане и изпъл-
нение на митническия режим в страната. 

Този контрол се осъществява чрез Агенция митници и предмета на неговата 
дейност е да контролира вноса, износа и валутните ценности и операции. Обект на 
контрол са транспортните средства и гражданите, а обект за контрол са стоките, бага-
жите, парите и валутните ценности, които те превозват или пренасят. 

Банковият контрол е специфичен и се упражнява като организирана функция 
в системата на банките. Банков контрол се упражнява и за клиентите на банките (за 
отпуснати кредити, за доказани източници на парични средства и т.н.), но това не 
променя неговия характер и цел да усъвършенства банковата система, да оказва 
съдействие за ефективно провеждане на банковите операции, в т.ч. и кредитните опе-
рации. 

От една страна, банковият е организиран като потребност за стабилността на ця-
лата банкова система, независимо дали банките са собственост на държавата или на 
акционери – физически лица. Типичен представител на този вид контрол е банковият 
надзор. Втората особеност на банковия контрол се заключава в съвместяването на 
контролните функции с банковите операции. Контролният процес протича заедно с 
банковите операции, голяма част от тях имат контролно значение. Третата особеност 
е в наличието на специални, задължителни изисквания за организацията на вътреш-
ния контрол във всяка банка. 

Застрахователният контрол има основна цел проверка законосъобразността 
на дейността на застрахователите. 

Застрахователният контрол се осъществява чрез специализирани органи, зако-
нови разпоредби и нормативни актове имащи императивен характер. 

Държавният застрахователен надзор се реализира от Национален съвет по за-
страховане и от Дирекция за застрахователен надзор.  

Според предназначението си контролът бива: за законосъобразност и целесъ-
образност. 
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Всяко явление и процес в изброените видове контрол – данъчен, финансов, мит-
нически, банков и др. се подлагат на проверка за спазване на законността и целесъоб-
разността, тъй като те се осъществяват въз основа на специални закони и определени 
норми и са основата на предварително определени цели. С различните видове кон-
трол, чрез прилагането на нормите за законосъобразност и целесъобразност се пости-
га защита на законността в държавата. Резултатът от практическата реализация на 
контрола може да намери израз в следните варианти на проявление: Законосъобразни 
и целесъобразни; Законосъобразни, но нецелесъобразни; Незаконосъобразни, но це-
лесъобразни; Незаконосъобразни и нецелесъобразни.  

Посочените варианти показват, че нормите за законосъобразност и целесъобраз-
ност създават многообразие в практическото им приложение и избора на вярното ре-
шение е сложна и отговорна дейност за органите за контрол, която изисква безпри-
страстност и професионализъм. 

 

Контролът се разглежда като материален и документален въз основа на специ-
фичните особености на обекта и избора на въздействие върху него. 

Документалният контрол се състои в проверка на документи или проверка 
само въз основа на документи, които са носители на информация относно дадена дей-
ност. Документален е контролът върху цялата счетоводна документация и счетовод-
ните записвания по нея. 

Материалният (фактически) контрол се изразява в проверка на дадено фак-
тическо състояние на обект, процес и т.н. Обикновено се касае до проверка на коли-
чеството и качеството относно реалността на дадена извършена или предстояща дей-
ност, до количеството и качеството на материални и други ценности. С помощта на 
фактическия контрол се установяват евентуално съществуващите разлики между на-
личните количества на материални ценности и данните за тях по официалната отчет-
ност. Най-общо казано материален е контролът върху отразените в документите про-
цеси, който може да се разглежда и като инвентаризация. 

Упражняваният контрол от дистанция, т.е. без да има контакт на субекта с 
обекта, е дистанционен контрол. Този вид контрол все повече ще се налага, особе-
но при трансконтинентални транзакции, където само сателитната връзка позволява да 
се наблюдават и контролират някои процеси. Характеристиката на дистанционния 
контрол напомня за потреб-ността все повече да се прилагат методите на моделира-
не, на описание на контролируемите признаци и техните критични точки, за да се 
проследяват възможните отклонения за явления и процеси на голяма дистанция. 

Одит. Етимологията на понятието произлиза от латинския глагол „auditus”, 
буквалният превод на който означава – слушам. В научната теория, одитът се раз-
глежда като „независима експертиза“, чийто инструментариум се състои от незави-
сими проверки, анализи и оценки на информация за миналата дейност на оценявани-
те обекти или за протичане на различни процеси.  

По правило одитът следва да бъде локализиран като крайна и завършваща фаза 
на етапа „измерване на фактическото състояние“ от цялостния контролен процес в 
обществените системи. 

Според полето на приложение, одитът се разделя на: финансов одит, одит на 
съответствието и операционен одит. 

Задачата на финансовия одит е да даде точна оценка по отношение  на отчет-
ността и вярното отразяване на получените финансови и икономически резултати в 
счетоводните сметки и регистрите на обществената система.  
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При одита на финансовата отчетност предмет на одита е съответствието на 
тази отчетност с възприети критерии, които намират израз в съответни стандарти за 
финансова отчетност. В неговата заключителна фаза този вид одит е одит на финан-
совите отчети на обществената система. 

Целта на одита на финансовите отчети е да даде възможност на одитора да из-
рази мнение дали финансовите отчети са изготвени във всички съществени аспекти в 
съответствие с определена законова обща рамка на финансова отчетност. Той задово-
лява информационни потребности на потребители, които са външни на отговорното 
за изработване на отчетите изпълнително ръководство на обществената система. Тези 
потребители са както висшите органи за управление на системата, така и множество 
външни за самата обществена система заинтересовани страни – инвеститори, клиенти 
и доставчици, държавни органи по приходите и др. В този смисъл следва да същест-
ву-ват достатъчно гаранции за независимост на одиторите на финансовите отчети 
от изпълнителното ръководство на обществените системи. 

Одита на съответствието е насочен към спазване на определени изисквания 
регламентирани в нормативни актове. Тези правила и процедури могат да бъдат 
външни за обществената система и да са регламентирани законодателно или по друг 
начин, например като общоприети правила. 

Доколкото спазването на правилата и процедурите обикновено регламентирано 
се документира, при одита на съответствието отново водещо е общото правило, че се 
събират и оценяват доказателства за достоверност на информация. След като 
бъде установено дали тази информация е изготвена съобразно установените правила, 
се оценява дали отразените в нея операции и процеси отговарят на зададените прави-
ла и процедури. 

Одитът на съответствието може да задоволява както вътрешни, така и външни 
за обществената система информационни потребности. Във вътрешен план одитът на 
съответствието обслужва получаването на достатъчна увереност от органите на 
управление и висшия мениджмънт, че обществената система функционира съгласно 
зададените правила. Във външен план се цели постигането на такава увереност от 
държавни органи за спазването на различни аспекти на законодателството, както и от 
други органи, които изпълняват сертифициращи или подобни функции спрямо 
обществената система. 

Предметът на дейност на операционния одит е да търси степента на ефектив-
ност и производителност на една или друга обществена или управленска система. 

Доколкото целите на обществените системи се дефинират от тях автономно, 
предметът на операционния одит предпоставя неговото предназначение да обслужва 
изключително вътрешни за обществената система информационни потребности. На 
основата на изготвените оценки, при операционния одит се генерират препоръки за 
повишаване на производителността и ефективността на извършваните в обществени-
те системи операции за постигане на поставените цели. Изключение в това отноше-
ние представляват организациите в публичния сектор, целеполагането на които е 
силно повлияно от държавните политики. В този случай държавата като принципал е 
заинтересована от прилагането на операционен одит като средство за подпомагане на 
управлението на публичния сектор и постигане на поставените пред него цели. Този 
вид одит в публичния сектор е познат под наименованието „одит на изпълнението“. 

Съгласно официалното тълкуване, одитът на изпълнението „се отнася до одита 
на икономичността, ефикасността и ефективността” на организацията. 
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Мониторинг – комплекс от непрекъснато или повтарящо се наблюдение и ана-
лиз на определен обект или процес с цел да се открие съответствие с желан резултат. 

Реализацията на различните типове публични политики и проекти са свързани с 
множество проблеми и редица рискове. Мониторинга има за цел да се определят ос-
новните рискови проблеми и подходящите методи и инструменти за набиране, анализ 
и предоставяне на оперативно значима информация, предназначена за тези, които 
вземат решение. За да бъдат ефективни, анализът и оценката е желателно да се осъ-
ществяват още в ранните етапи на работата по съответната политика/проект и да про-
дължат като постоянен итеративен процес по време на целия мониторинг и заключи-
телната оценка.  

Основна задача на мониторинга на публичните политики и проекти е да се сле-
дят и измерват постигането на техните цели и на ефективността им в хода на тяхната 
реализация. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевре-
менни корекции в начина на изпълнение на политиките и проектите. 

Основните групи от характеристики, които следва да се отчитат при реализа-
цията и оценката на политики и проекти, са следните: Институционална, икономи-
ческа и социална организация на стопанските и обществените дейности, както и на 
публичните услуги в сферата и на територията, където се реализира проектът/ по-
литиката; Икономически и политически интереси на лицата и институциите, които са 
засегнати от политиката/проекта (изпълнители, бенефициенти, заинтересовани 
страни); Икономическа, социална и политическа приемливост на проекта/политиката 
и съответствието им с нуждите на бенефициентите и обществените цели; Ефикасност 
и ефективност на реализацията на политиката/проекта; Препоръки за изпълнението 
на политиката/проекта, в съответствие с направената оценка.  

Мониторингът в обществената система е компонент на вътрешния контрол. 
Той обезпечава факта, че системата за вътрешен контрол функционира според 

очакванията. Мониторингът е цялостен преглед на дейността на обществената систе-
ма, като основната цел е да се оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководст-
вото да получи увереност, че извърш-ваните контролни дейности функционират спо-
ред предназначението си и остават ефективни във времето. 

 Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални оценки. Текущото 
наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се дейности в организа-
цията, т.е. непрекъснато в реално време. То реагира динамично на променящите се 
условия и е интегрирано в ежедневните дейности на организацията, докато специал-
ните оценки се извършват след събитията, а техният обхват и честота зависи в голяма 
степен от оценката на риска и ефективността на текущия мониторинг. Те могат да се 
извършват под формата на самооценки, както и от вътрешни и външни одитори.  

Комбинирането на текущото наблюдение и специалните оценки помага да се га-
рантира, че вътрешният контрол запазва ефективността си във времето. Всички ре-
зултати, в т.ч. и недостатъците, установени по време на текущото наблюдение и/или 
чрез специалните оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, които могат да 
предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране на недо-
статъците.  

За да бъде ефективен мониторингът, е необходимо в обществената система да 
има: утвърдена система за мониторинг на вътрешния контрол; периодично оценяване 
на състоянието на системите за вътрешен контрол; кратка линия на докладване за 
адекватността на тези системи; получаване на навременна и уместна информация за 
констатираните недостатъци; утвърдена система за предприемане на коригиращи 
действия и докладване на резултатите от тях. 
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В заключение може да се посочи, че видовете контрол се намират в тясна връзка 
с практическата му реализация. Чрез тях се разкрива, кое е главното, определящото 
при тази реализация.  
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Резюме: Телемедицината представлява медицина, практикувана от разстояние, 
посредством информационни и комуникационни технологии 
Статията представя въвеждането на термина телемедицина, вкл. и използването 
му в България. Авторът поставя акцент върху правните аспекти на телемедицина-
та, които са обусловени от дистанцията между лекаря и пациента. 
 

Ключови думи: телемедицина, правно регулиране на телемедицината 
 
Abstract: Telemedicine is the use of electronic information and communication technologies to 
provide and support health care when distance separates the participants. 
The article contains brief historical overview for the establishment of the term 
telemedicine, including its usage in Bulgaria. The author emphasizes legal aspect of the 
telemedicine, which are determinated by the distance between the medical provider and the 
patient. 
 

Key words: telemedicine, legal aspect of the telemedicine  
 
 

Историческо развитие на телемедицината 
В последните години лекари, доставчици на здравни услуги, учени използват 

модерни телекомуникационни и компютърни технологии за подобряване на здраве-
опазването. На пресечната точка между медицината и масовите или иновативните ин-
формационни технологии е телемедицината. Някои автори определят телемедици-
ната  като дейност, при която се използват информационни и комуникационни техно-
логии, за да се осигурят здравни грижи, когато разстоянието разделя пациента и лекаря1. 

Телемедицината обхваща широк кръг от дейности. От една страна са познатите 
приложения на различни средства за комуникация и предаване на информация. Оби-
чайно е използването на телефонията2 за връзка между пациент и лекар за провежда-
не на консултации или използването на радиовръзка за комуникация с центровете за 
спешна медицинска помощ. От друга страна са съвременните информационни техно-
логии. При телехирургията хирургът заменя скалпела с роботизирани инструменти, 

                                                 
1 Telemedicine: A Guide to Assessing Telecommunications in Health Care; Institute of Medicine 
(US) Committee on Evaluating Clinical Applications of Telemedicine; Field MJ, Washington (DC): 
National Academies Press (US); 1996; ISBN 09-309-05531-8; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45440/) 
2 Телефони́я е областта от телекомуникациите, касаеща построяването на системи за телефон-
на връзка, предаване на гласова информация по телефонните канали 
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които отдалечено насочва за извършване на операция. Между традиционните и мо-
дерните технологии стоят голям обем от видео, аудио и други технологии за пренос 
на данни. Интерактивните конферентни връзки позволяват на лекарите, в „реално 
време” да виждат и чуват своите пациенти, независимо къде се намират. Други „store 
and forward3” технологии позволяват  цифрови изображения и друга информация, да 
бъдат съхранявани и предавани сравнително евтино, и в удобно, както за лекари, така 
и за пациенти време.  

Различни информационни технологии намират приложение в професионалното 
образование, научните изследвания, общественото здраве и работата на здравните ад-
министрации.   

Началото на телемедицината е поставено през XX век. През 1905 W. Einthoven4 
предава електрокардиографски сигнал по телефон. В публикуваната през следващата 
година статия5, той предлага термина телекардиограма (telecardiogramme). Така, за 
пръв път се използва представката „tele-“ за обозначаване на дистанционна медицин-
ска помощ.  

През 1950 - 1951 Gershon-Cohen и  Cooley  въвеждат термините „Telognosis” и 
„Videognosis”. Първият термин означава интерпретация на рентгенография, получена 
дистанционно с помощта на телефон или радиовръзка. Вторият – означава интерпре-
тация на рентгенография, получена дистанционно посредством телевизионна  връзка.  

През 1960 е въведен терминът „теледиагностика” (от англ. telediagnosis), за 
обозначаване на дистанционно диагностициране и лечение на патологични със-
тояние. 

През декември 1972, терминът „телемедицина” (TeleMedicine) се използва в 
проект на Медицинския университет в Аризона, след което започва честата употреба 
на термина в публикации, свързани с космическата медицина.  

За пръв път терминът „телеконсултация” се използва в публикация на Quinn 
през 1974. След това терминът започва да се употребява в  дейността на NACA6. 

В края на 1950 в Източна Европа получава разпространение понятието 
„био(радио)телеметрия” за означаване на дистанционно лекарско наблюдение върху 
здравословното състояние на човека. В началото терминът се свързва с дейностите по 
наблюдение и изследване състоянието на космонавтите. След това терминът 
„телеметрия” навлиза и в здравната сфера7.  

В монографията си „Телемедицина”, Владзимирский дефинира телемедицината 
(гр.  tele  – дистанция и  лат. meder – изцеление) като отрасъл на медицината, при 
който се използват  телекомуникационни и компютърни технологии за оказването на 
медицинска помощ и други здравни услуги, там където е необходимо.  

В свой доклад8 от 2010 Световната здравна организация (СЗО) дефинира теле-
медицината като „предоставянето на здравни услуги, когато разстоянието е критичен 
фактор, чрез използването на информационни и комуникационни технологии за 
обмен на информация, необходима за диагностика, лечение, профилактика на 
                                                 
3 „съхранява и предава” 
4 Йорданова, М., Л. Василева, М. Рашева, Р. Божинова, Телепсихологията – част от електрон-
ното здравеопазване, София, 2009, с. 11-13 
5 Einthoven W. Le telecardiogramme // Archives Internationales Physiologie.-Vol. IV.-1906.P.132-164 
6 National Advisory Committee for Aeronautics 
7 Владзимирский А.В. Телемедицина [монография], Донецк: ООО „Цифровая типография”, 
2011, с. 14 -16.  
8 Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global 
survey on eHealth, 2009, с. 8 
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заболявания и травми, изследване и оценка на здравословното състояние, както и за 
обучението на медицински специалисти, както и всякакви дейности, който са в ин-
терес на здравето на човека и обществото като цяло”. 

 

Телемедицината в България 
Телемедицината навлиза и се развива и в България. Първият български Учебник 

по телемедицина, с автори Ж. Винарова и М. Вуков, е издаден през 2002. Както по-
сочва Ж. Винарова за общоприета дефиниция трудно може да се говори, но вероятно 
най-всеобхватното определение на телемедицината е, че тя обхваща всичко от здра-
веопазване, образование, информация и административни услуги, което може да бъде 
предадено на разстояние чрез телекомуникационни технологии. 

Институтът за космически и слънчево-земни изследвания9 на БАН определя те-
лемедицината като направление, включващо медицина, телекомуникации, информа-
ционни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обуче-
ние. Тя позволява получаване на квалифицирана медицинска помощ на всяко място и 
по всяко време, а по същество представлява медицина, практикувана от разстояние. 
Основните задачи на телемедицината са профилактично медицинско обслужване, на-
маляване на цената на медицинските услуги, обслужване на отдалечени обекти, во-
дещо до отстраняване на изолацията, повишаване на нивото на медицинското об-
служване. 

В публикацията „Телемедицина & съвременни тенденции в оборудването на 
здравните центрове10” Д. Димитров посочва, че интеграцията между медицинските 
диагностични апарати и различни информационни системи, извежда здравните услу-
ги на качествено нов етап. Интернет, спътникови комуникации, GSM-мрежи, теле-
фонни линии, оптични влакна и други авангардни технологии могат да осигурят не 
само незабавни консултации, но и дистанционно управление на медицински роботи, 
да се извършват определени манипулации при спешни случаи. 

В цитирания доклад на СЗО (2010), в списъка на държавите, отчитащи услуги, 
предоставени посредством телемедицината, България е посочена с пилотен проект в 
областта на акушерството и гинекологията, осъществен от „II САГБАЛ Шейново” 
ЕАД. 

През 2011 в партньорство между Нов български университет, Военномедицин-
ска академия и търговско дружество  за телекомуникации се разработва проект за 
въвеждането на профилактична телемедицина в България. Целта е осъществяването 
на експертиза от разстояние и оказването на въздействие върху пациента, така че той 
да се заинтересова за своето здраве (Ж. Винарова)11. 

Понятието телемедицина е широко ползвано и в медийни публикации. През 
2013 печатните и електронните медии информират за операция, осъществена по уни-
кален за страната начин. Определят осъществената медицинска дейност като „Про-
бив за телемедицината у нас12”. Лекари от три болници участват в операция за пре-
махване на тумор на гърдата чрез телемост. За първи път цялата процедура е преда-
вана  посредством конферентна връзка между три лечебни заведения. В операцията 
на пациентката участват акушер-гинеколози, онколози и патолози от София и Варна. 

                                                 
9 http://www.space.bas.bg/TTO/bg/n_napravlenia_2.html 
10 Димитров, Д., Телемедицина & съвременни тенденции в оборудването на здравните цент-
рове, 11 януари 2006,  http://cio.bg/817  
11 http://patient.bg/view_news_bg.php?news_id=2215 
12  http://novanews.novatv.bg/news/view/2013/07/29/54865 
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През 2015 търговско дружество, работещо в сферата на IT технологиите, реали-
зира проект, в рамките на който пациенти „могат да се възползват от безплатни теле-
медицински прегледи. Това е възможно благодарение на цялостна система за отдале-
чена медицинска диагностика създадена от търговското дружество. Прегледите се 
осъществяват в специално изградена за целта „Сфера на здравната грижа“ (Sphere of 
Care) в обществен парк в София. Посредством системата за телемедицина е дадена 
възможност на всеки желаещ, да бъде прегледан различни специалисти. По време на 
организираните медицински прегледи присъства и медицинска сестра, която се гри-
жи за правилното поставяне на съответните устройства по време на самия преглед. 
Лекарите извършват медицински прегледи в реално време с всички необходими за 
целта устройства (ЕКГ, ехограф, стетоскоп и т.н.).13” 

 
За някои правни проблеми на телемедицинската услуга 
В цитираната публикация, авторът14 прави заключение, че процесът на развитие 

на телемедицината върви с много бързи темпове и поради това е необходимо непре-
къснато да се следят новостите в тази област. Това е едно сериозно предизвикател-
ство в световен мащаб за учените – лекари и инженери. Безспорно медицинската и 
инженерната наука в България са готови да приемат предизвикателствата на телеме-
дицината и да бъдат в синхрон с новостите в европейски и световен мащаб. Не така 
стоят въпросите за правните аспекти на телемедицината.  

Понятието „телемедицина” не е непознато в българското законодателство. 
Още през 2004 понятието телемедицина се среща в Решение на МС за приемане 

на актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на РБ (отм. ДВ 4/2011).  
Програмният документ поставя акцент върху развитието на далекосъобщителната 
инфраструктура в отдалечените, слабо населените и икономически слабо развити 
райони. Това развитие ще доведе до осигуряването на възможности за достъп до ус-
лугите на телемедицината, електронните разплащания и др. 

Телемедицината е визирана и във всички стратегически документи, свързани с 
електронното здравеопазване15, започвайки с приетата през 2006 Стратегия за вне-
дряване на електронното здравеопазване в България. 

Актуалната Национална здравна стратегия 2020 (ДВ 101/2015) също визира 
приложението на телемедицината. Развитието на електронното здравеопазване в 
страната следва да обхване и дейностите, свързани с използване на възможностите на 
телекомуникациите, с цел диагностика, лечение, консултации и непрекъснато обуче-
ние – телемедицина. В последните години телемедицината се утвърждава като отво-
рена и постоянно развиваща се област, като в себе си включва нови възможности за 
напредък в технологията, реагира и се адаптира към достиженията в областта на 
здравеопазването и обществените спецификации. 

Развитието на възможностите за телемедицина и комуникационно-информа-
ционното осигуряване на дейностите следва да бъдат обект на приоритетно планира-
не, в т.ч. осигуряване на информационна свързаност между информационните систе-
ми на ЦСМП и Националната система за спешни повиквания тел. 112. 

                                                 
13 http://medicalnews.bg/2015/07/12/ 
14 Д. Димитров 
15 Радева, М., Електронното здравеопазване в България – от стратегическите цели до практи-
ческата реализация, Сборник трудове от V Международна научна конференция „Е-Управление”, 
Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-8774, с. 82-90 
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Нормативният акт, който за пръв път използва понятието телемедицина е 
Правилникът за устройството и дейността на ВМА (ДВ 51/2009). Съгласно чл. 49, 
ал.2 целевите субсидии за лечебното заведение се предоставят и за изграждане на ин-
формационни системи, включително телемедицина (т. 3).  

Наредба 16/2014 за условията и реда за регистриране на редките заболявания и 
за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (ДВ 67/2014) 
визира, че при възможност центровете провеждат и телемедицина (чл. 23, ал.2).  

Съгласно изисквания към архитектурно-инфраструктурната среда на Спешно 
отделение се включва и специализирана зона за телемедицина (Наредба 12/2015 за 
утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина” (ДВ 4/2016, в сила от 
15.01.2016)) 

Въпреки реалното навлизане на телемедицината в здравната сфера и значително 
по-бавното й включване в законодателството, все още липсва цялостна правна регла-
ментация на медицинските дейности, които могат да бъдат обект на телемедицината. 
Съществената характеристика на телемедицинските услуги – дистанцията между па-
циента и предоставящия услугата, вкл. могат да се намират на територията на различ-
ни държави – обуславя и спецификата на правното регулиране на телемедицината. 

Единствено въпросите свързани със защитата на личните данни на пациентите 
имат изрична правна уредба. Независимо как са добити личните данни на пациен-
тите, администраторът на лични данни е длъжен да спазва правилата на Закона за за-
щита на личните данни (ЗЗЛД) и приложимите подзаконови нормативни актове.  

С изменения в ЗЗЛД (ДВ 91/2006) е транспонирана Директива 95/46/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработване-
то на лични данни и за свободното движение на тези данни. Съгласно чл. 8, пар. 1 от 
Директивата е забранено обработването на данни, свързани със здравословното със-
тояние и половия живот. Параграф 1 не се прилага, когато обработването на данни е 
необходимо за целите на профилактичната медицина, поставяне на медицинска 
диагноза, предоставяне на грижи или лечение, или за управлението на здравни служ-
би, когато данните се обработват от медицинско лице, което по силата на национал-
ното законодателство или на правила, установени от компетентни национални 
органи, е длъжно да спазва професионална тайна, или от друго лице, което е също об-
вързано с равностойно задължение за пазене на тайна. 

В областта на телемедицината, както и на електронното здравеопазване, пробле-
мите за защитата на личните данни се свързват с автоматизирано обработване на лич-
ни данни. При прехвърлянето на данни на пациентите между държави-членки, ин-
формацията ще бъде защитена, тъй като всяка държава-членка следва да осигури 
ниво на защита на лични данни съгласно Директивата. 

По отношение на предаването на лични данни на трети страни, чл. 25 от Дирек-
тивата предвижда, че предаването на лични данни може да се извършва, при спазване 
на националните разпоредби и при гаранции от третата страна, че ще се осигури 
достатъчна степен на защита. 

За правното регулиране на телемедицинските услуги е необходимо да се опре-
дели същността на тези услуги – медицински (здравни) или информационни са те. 
Дефинирането на тези услуги е предпоставка за прилагането на съответното европей-
ско и национално законодателство. 

Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар изрично изключ-
ва от обхвата си здравните услуги, независимо дали са предоставени чрез здравни за-
ведения, независимо от начина, по който са организирани и финансирани на нацио-
нално ниво, независимо дали са публични или частни. Изключването на здравеопаз-
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ването от обхвата на Директивата включва здравните и фармацевтични услуги, 
оказвани от професионалисти в сферата на здравеопазването на пациенти при оценка, 
поддържане или възстановяване състоянието на тяхното здраве, когато тези дейности 
са включени в рамките на регулирана здравна професия в държавата-членка, където 
се предоставят. 

Ако приемем, че телемедицинските услуги са информационни услуги, то тогава 
може да се обсъжда прилагането на съответното европейско законодателство. Според 
Ж. Винарова  здравните заведения, които използват електронно здравеопазване могат 
да се считат за предоставящи услуги на информационното общество. В този случай 
следва да се приложи Директива 2000/31/ЕС относно някои правни аспекти на услу-
гите на информационното общество, в частност електронната търговия, във вътреш-
ния пазар (Директива за електронната търговия).  

Характеристика на услугите на информационното общество е това, че тази ус-
луга, се извършва от разстояние, чрез електронни средства за обработка. Това е 
съществена характеристика и на телемедицинските услуги. При правната уредба на 
телемедиицнските услуги следва да се отчита тяхната същност, а това е медицин-
ската услуга. Информационната компонента, която е част от телемедицинската услу-
га, е средството, начинът за осъществяване на медицинската дейност от разстояние. 
Следователно телемедицинските услуги следва да бъдат регламентирани като специ-
фичен вид (дистанционни) медицински услуги. 

Основните нормативни актове, регулиращи здравната система – Законът за 
здравето (ЗЗ) и Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ) – не съдържат правни норми, 
относими към извършването на телемедицински услуги. Нещо повече правната уред-
ба свързва практикуването на медицинската професия с определено териториално 
позициониране. 

По смисъла на ЗЛЗ, медицинските дейности, вкл.  диагностика, лечение и реха-
билитация на болни, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване 
лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепва-
не и опазване на здравето могат да бъдат осъществявани единствено в лечебни заве-
дения. Оказване на медицинска помощ, извън територията на лечебно заведение е до-
пустима в два случая – в условията на спешност (спешна помощ се оказва там, къ-
дето се намира пациента) и в условията на домашно посещение (извършване на 
лечение на болен в дома му, когато състоянието на болния налага това). Във всички 
останали случаи предоставената медицинска услуга, териториално се свързва с опре-
делено лечебно заведение.  

Лечебните заведения представляват организационно обособени структури на 
функционален принцип. Лечебните заведения осъществяват дейността си само след 
получаване на разрешение (за болничните лечебни заведения) или извършване на ре-
гистрация (за извънболничните лечебни заведения) при условията и по реда на ЗЛЗ. 

Съществен елемент от институционализацията на лечебните заведения е адре-
сът на лечебното заведение. ЗЛЗ въвежда понятието  адрес, на който се осъществява 
дейността  – чл.  41, ал. 1, т.1 относно лечебните заведения за извънболнична меди-
цинска помощ и чл. 48, ал. 1, т.7 относно лечебните заведения за болнична меди-
цинска помощ. 

При телемедицинската услуга доставчикът и получателят на медицинската ус-
луга са на разстояние един от друг. Ако излезем отвъд формализма на ЗЛЗ, може да 
приемем, че няма задължение пациента, който получава медицинската услуга да се 
намира на територията на лечебно заведение, т.е. пациентът може и да е в своя дом. 
Прилагайки уредбата на ЗЛЗ, следва да приемем, че предоставящият медицинската 
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услуга, т.е. лекаря следва да е на територията на лечебно заведение, на съответния 
адрес, на който се осъществява дейността. 

Историята на телемедицината започва с предаването на рентгенови образи на 
разстояние. Правилна интерпретация на образно изследване, съответният специалист 
може да направи навсякъде, където има достъп до съответното техническо устрой-
ство, което да предаде образа. С разпространението на мобилните устройства лекарят 
специалист по Образна диагностика може да извършва своята медицинска дейност 
практически от всякъде, извън територията на лечебното заведение. Дали обаче по-
добна хипотеза е допустима от ЗЛЗ? При действащата уредба на ЗЛЗ, смятам че 
отговорът на така поставеният въпрос е отрицателен. 

 
В заключение 
Безспорно развитието на информационните технологии има съществен ефект 

върху обществените отношения. При телемедицината се предава (прехвърля) меди-
цинска информация, използват се телекомуникации и компютърни технологии, за да 
се улесни диагностиката и лечението на пациентите. Телемедицината включва и 
дистанционно обучение, партньорство в сферата на медицината, образователни ини-
циативи и т.н. Телемедицинските услуги се извършват посредством Интернет, раз-
лични мобилни приложения, мобилни устройства, системи за пренос на данни и др., 
но подобни технологии следва да бъдат внимателно прилагани от доставчиците на 
медицински услуги. Правните аспекти на телемедицината са свързани с регистра-
цията на доставчиците, качеството на предоставената дистанционна медицинска ус-
луга, въпросите за конфиденциалността на пациента, застраховането за професионал-
на отговорност, както и други рискове, свързани с електронната комуникация. Други 
важни аспекти на телемедицината са отношението между лекаря и пациент, профе-
сионалните стандарти за оказване на здравните услуги, правилата за изразяване на 
информирано съгласие.  

Правната уредба на телемедицината ще даде отговор и да важните въпроси за 
юридическата отговорност на участниците, предоставящи телемедицинската услуга в 
двата й компонента – медицински и информационен.  
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  

И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВОТО ДОКЛАДВАНЕ – 
ОБОБЩЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ 

 

Диан Василев Димитров 

 
ANALYSIS OF THE STATE OF THE ORGANIZATION AND 

MANAGEMENT OF FINANCIAL REPORTING – SUMMARY OF 
THE POSITIVE EXPERIENCE 

 

Dian Vasilev Dimitrov 
 
 

Анотация: Докладът има за цел да разгледа добри практики и положителен опит в 
световен мащаб по отношение на състоянието на организацията и управлението на 
финансовото докладване. Разгледани са конкретни решения в различни страни, въве-
ли автоматизирани механизми за финансови докладване. 
 

Ключови думи: финансово докладване, положителен опит, организация и управление 
 
Annotation: The report aims in reviewing best practices and positive international 
experience concerning the state of the organization and management of financial reporting. 
Subject of the review are certain solution in different countries where the automated 
financial reporting is implemented. 
 

Keywords: financial reporting, best practices, organization and management 
 
 

I. Увод  
Докладът представя резултатите от направен анализ на състоянието на органи-

зацията на  управлението на финансовото докладване в различни организации, а 
именно: Националната банка на Белгия, Токийската фондова борса, FFIEC (банкова-
та регулация в САЩ), Държавната съкровищница на Бразилия и HMRC (финансово-
то докладване на фирмите в Обединеното кралство). Избраните примери осигуряват 
максимално добро покритие по отношение на географското разпределение и пример 
за мащаба на организациите и групите заинтересовани страни. 

Направеният анализ недвусмислено демонстрира положителния опит в страни-
те, където процесът на финансово докладване е (изцяло) автоматизиран и дигитали-
зиран. 

Във всички разгледани примери положителния опит се дължи на имплементи-
ране на решение, базирано на XBRL, като наложил се стандарт за език за финансово 
докладване. 

 
II. Същинска част 
Разгледаните примери демонстрират ползите в организацията и управлението 

на финансовото докладване, когато същото бъде дигитализирано и замени модела на 
ръчна обработка и събиране на финансова информация. 
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Националната банка на Белгия 
Националната банка на Белгия (НББ) е основана през 1850 година. Към днешна 

дата изпълнява следните основни дейности и функции: (1) Изпълнява монетарната 
политика на еврозоната (под координацията на ЕЦБ и в синхрон с дейността на оста-
налите централни банки от еврозоната) – от 1 януари 1999 година; (2) Печата банкно-
ти и отговаря за сеченето на монети (понастоящем евро) – от 1851 година; (3) Събира 
и обработва финансова информация – НББ има основна роля в събирането, компили-
рането, анализа и разпространението на финансова информация, както на територия-
та на страната, така и в рамките на ЕС, а също така и глобално. НББ има задълже-
нието на събира и обработва финансовите отчети и друга информация не само на 
банките, които оперират на територията на страната, но и на всички фирми, като тези 
задължения включват и изготвянето на съответните статистически справки и отчети 
на база подадената информация. НББ публикува макро и микроикономически ана-
лизи и се явява икономически консултант за множество държавни структури. Допъл-
нително НББ поддържа централен кредитен регистър за всички кредити над 25 000 
(двадесет и пет хиляди) EUR, както и централен регистър на всички ипотеки и 
особени залози; (4) Осъществява финансов надзор над банковата система в страната; 
(5) Изпълнява ролята на държавен касиер – всички приходи и разходи на държавните 
учреждения се извършват през сметки в НББ; (6) Отговаря за управлението на 
Националния фонд за ценни книжа; и (7) Предоставя редица услуги за банковия сек-

тор в страната (вкл. поддържа сетълмънт системите). 
Към 2007 година броят на стопанските субекти, които имат задължението да се 

отчитат пред НББ е бил над 295 000 (двеста деветдесет и пет хиляди). 85% от тях са 
предавали отчетите си в електронен вид, като е липсвал единен стандарт за изготвя-
нето им. Останалите 15% са подавали отчетите си на хартия. През 2007 година фир-
мите в Белгия са можели да изготвят отчети или по националните стандарти за фи-
нансово отчитане или по МСФО, което е пораждало нехомогенност на постъпващата 
информация. 

От 2008 година докладването в дигитален формат е задължително за големите 
компании и дружествата от публичен интерес. Проектът е разширен и възприет от 
борсовия регулатор, като от 2012 година борсовите дружества докладват единствено 
в дигитален формат. 

За да изпълни поставените цели за дигитализация на финансовото докладване 
НББ въвежда две добри практики, които се оказват ключови за успеха на проекта: (1) 
Създаване на общи работни групи от счетоводители, финансисти и софтуерни разра-
ботчици, вместо стандартния подход всеки да работи отделно в своята сфера (пона-
стоящем НББ поддържа три работни групи – Таксономия на годишните отчети, 
Приемане на таксономии за публични цели и Комуникация); и (2) Предоставяне на 
онлайн платформа, която позволява на компаниите да подават отчетите си в дигита-
лен формат без да посещават офиси на банката. Допълнително са въведени облекче-
ния в таксите за компаниите, които подават отчетите си в този вид. 

 
Токийска фондова борса (ТФБ) 
Токийската фондова борса (ТФБ) е основана през 15 май 1878 година. Актив-

ността на борсата в периода 1983-1990 г. я превръща в най-голямата фондова борса в 
света, която отчита 60% от цялата световна пазарна капитализация. През 2012 година 
ТФБ се обединява с Фондовата борса на Осака, за да формират Японската обменна 
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група (JPX1). Към днешна дата ТФБ е четвъртата най-голяма борса в света по обща 
пазарна капитализация на предлаганите компании и най-голямата борса в Азия. Към 
април 2015 г. на ТФБ се предлагат акциите (и други инструменти) на 2 292  
(две хиляди двеста деветдесет и две) компании с обща пазарна капитализация от  
4,09 трил. USD. 

Предвид огромните търгувани обеми през 1998 година ТФБ въвежда специали-
зирана информационна система – т.нар. TDnet – Система за навременно оповестява-
не. Преди въвеждането на TDnet обемна на данни е бил предимно на хартия, което е 
водело до множество грешки и забавяния. 

През 1999 година са приети първите официални правила за навременно елек-
тронно оповестяване на информацията, като през същата година е изградена нацио-
нална инфраструктура, така че към системата се включват и борсите в Нагоя, 
Фукуока и Сапоро. През 2000 година регистрацията в системата се извършва онлайн, 
като към нея се присъединява и JASDAQ (борсата в Осака). 

При първичното публично предлагане на акции на рекламния гигант Денцу (с 
капитал към 31 декември 2015 г. над 680 млн. USD) през декември 2001 година, сис-
темата допуска трейдър да продаде 610 000 акции на компанията по 1 JPY всяка, 
вместо желаните от него 1 акция за 610 000 JPY, от което инвестиционната банка 
губи 71 млн. GBP.  

През 2003 година ТФБ пуска втората версия на TDnet, която поддържа относи-
телно примитивна версия на дигитално финансово докладване. Междувременно, въ-
ведената специализирана информационна система показва определени дефекти, като 
поради програмни грешки по вина на разработчика Фуджитсу, на 1 ноември 2005 го-
дина борсата работи само 90 минути, след което търговията за деня е прекратена, за 
да се разрешат възникналите проблеми. Същата година на 8 декември при първично-
то публично предлагане на J-Com служител на Мизухо Секюритиз погрешка продава 
600 000 акции на компанията за 1 JPY, вместо 1 за 600 000 JPY, като загубата възлиза 
на 347 млн. USD. На 11 декември 2005 ТФБ признава, че грешката е в нейната систе-
ма и изпълнителния директор, заедно с още двама представители на изпълнителното 
ръководство напускат. На 17 януари 2006 година ТФБ затваря по-рано, тъй като при 
резкия спад на индекса Nikkei заради скандала с Livedoor заявките за продажба на 
ценни книжа са надхвърлили изчислителния капацитет на информационната система 
(който тогава е бил около 4,5 милиона заявки дневно). 

В резултат на научените уроци през 2008 година се появява третата версия на 
TDnet, която поддържа изцяло автоматизирано дигитално финансово докладване (от 
2011 година се поддържа пълна автоматизация на докладването по МСФО). През 
2015 година е стартирана четвъртата версия на системата, в която на база правилата 
за работа на ТФБ всички компании, чиито ценни книжа се предлагат на борсата 
трябва да докладват определена информация в дигитален вид (финансова информа-
ция, корпоративна стратегия и оперативни данни) през TDnet. Функционалността, 
която системата предлага е: (1) Изцяло онлайн подаване на информацията от търгува-
ните компании към борсата; (2) Автоматично подаване на дигитална финансова ин-
формация от борсата към специализирани медии и широката общественост; (3) Съг-
ласно правилата на борсата всяка финансова информация, която може да има значим 
ефект върху поведението на инвеститорите се докладва незабавно. 

За да изпълни поставените цели Токийската борса въвежда няколко добри прак-
тики, които се оказват ключови за успеха на проекта. Сред тях са: (1) Мащабна ин-

                                                 
1 Japanese Exchange Group 
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формационна кампания за ползите от въвеждането на дигиталното финансово 
докладване; (2) Дефиниране на малка пилотна група, за която да бъде реализиран 
проекта (при всяко въвеждане на нова функционалност или версия на TDet); (3) 
Публикуване на информацията в дигитален формат с цел окуражаване на компаниите 
и инвеститорите да стартират активна употреба на стандарта. 

 
FFIEC (Банковата регулация в САЩ) 
Федералния съвет за контрол на финансовите институции (FFIEC2) е основан на 

10 март 1979 г. по силата на Глава 10 от Закона за контрол на финансовите институ-
ции и лихвените нива3 (от 1978 година). Съветът е официален междуведомствен ор-
ган, чиято цел е да създава и съблюдава спазването на общи принципи, стандарти и 
формати на докладване за целите на федералния контрол върху финансовите инсти-
туции. 

Всяка от агенциите, съставящи FFIEC изисква докладване на финансова инфор-
мация на редовна база (най-дългия период на докладване е тримесечен). Преди въ-
веждане на дигиталното докладване всяка от тези агенции е изисквала докладване в 
различен формат, което е коствало на докладващите банки и на FFIEC значителни 
усилия по събиране и форматиране на информацията. Поради високата сложност на 
изискваната информация и трудностите при изготвянето на съответните доклади, за-
бавяния от 75 до 80 дни не са се считали за необичайни. Валидирането на подадените 
данни от страна на FFIEC е бил изключително труден процес, често отнемащ месеци. 
По отношение на верността на информацията 70% от подаваните доклади са съдър-
жали някакви грешки при изчисленията. По отношение на качеството на подаваната 
информация (съответствие с регулаторните изисквания) 40% от докладите не са отго-
варяли на стандартите за качество. 

През октомври 2005 година FFIEC стартира проект за имплементиране на диги-
тализация в процеса на стандартното тримесечно докладване. От 2008 подаването на 
тримесечните доклади дигитален формат е задължително. С въвеждането на този тип 
докладване се постигат следните резултати: (1) Качеството на подаваните доклади се 
увеличава неимоверно, като процента на докладите с математически грешки е 0% 
(70% преди въвеждането), а процента на докладите с качество, което не отговаря на 
изискванията е 5% (40% преди въвеждането); (2) Процесът по изготвяне и обработка 
на докладите се съкращава значително до порядъка на няколко часа (при повече от  
3 дни преди въвеждането); (3) Производителността на финансовите анализатори се 
увеличава повече от два пъти, като към момента един анализатор може да обработва 
данните от 500-600 банки (при 250-300 преди въвеждането); (4) Подобрен е процеса 
на одит и контрол по отношение на наличност на информация и време за предоста-
вянето ѐ. 

За да изпълни поставените цели FFIEC въвеждат няколко добри практики, кои-
то се оказват ключови за успеха на проекта. Сред тях са: (1) Открит подход, базиран 
на колективно участие на всички заинтересовани страни; (2) Финансиране и методи-
ческа помощ за софтуерните производители, които разработват системите за счето-
водна и финансова отчетност на банките; (3) Създаване на работна група за директен 
контакт с работните групи на XBRL International; и (4) Публично обсъждане на таксо-
номията и другите компоненти на проекта. 

 

                                                 
2 Federal Financial Institutions Examination Council (http://www.ffiec.gov) 
3 Public Law 95-630, Financial Institutions Regulatory and Interest Rate Control Act of 1978 (FIRA) 
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HMRC (Финансовото докладване на фирмите в Обединеното кралство) 
Приходите и митниците на Нейно Величество (HMRC4) е структура в рамките 

на правителството на Обединеното кралство, която е ангажирана със събирането на 
данъците и акцизите от фирми и физически лица, плащането на някои видове дър-
жавна помощ и администрирането контрола върху определени регулаторни режими, 
вкл. определянето на минималната работна заплата. 

Още преди създаване на приходната администрация са видни проблемите, 
които възникват при невъзможността за структурирано, дигитално, финансово 
докладване, особено при обем от над 1,9 милиона фирми, които освен финансовите 
си отчети, подават и информация за доходите на служителите си на месечна база. За 
да преодолее тези затруднения HMRC въвежда структурирано дигитално финансово 
докладване, базирано на езика XBRL, което към днешна дата е задължително за 
всички компании и единствения възможен начин за подаване на информация (този 
тип докладване е задължително от април 2011 година). 

Успехът и приемането от страна на фирмите на дигиталното финансово 
докладване е видно и от факта, че Търговският регистър на Обединеното кралство от 
2005 година приема отчетите на фирмите в стандартизиран дигитален формат, като 
подаването им в този формат е доброволно. Към 2013 г. над 70% от фирмите подават 
задължителната информация в дигитализиран формат (на доброволен принцип по 
отношение на използвания формат). 

Самата администрация оценя, че успеха на въвеждане на тази форма на 
докладване се дължи на две основни причини: (1) Използването на „Вграден (Inline) 
XBRL - iXBRL“ – при този формат информацията остава във вид, читаем за човека и 
може да бъде възпроизведена визуално от стандартен интернет браузър, като инфор-
мацията, необходима на програмното осигуряване, за да разчете данните коректно е 
скрита от потребителите. По този начин данните във вид, в който могат да бъдат ав-
томатизирано обработени са интегрирани в стандартен читаем файлов формат; и (2) 
Иновативният дизайн на таксономията – таксономията е „речникът“ на дигиталното 
предаване на информация, който прави данните „четими“ и „разбираеми“ за компю-
търните програми, които работят с тях. Нейният дизайн е от критично значение за об-
хвата, ефективността и ефикасността на дигиталното предаване на данни. Използва-
ната от HMRC таксономия позволява редица от техники, с които могат да бъдат ди-
гитално предавани и обработвани данни, които не са стандартни, а индивидуални са 
за конкретна компания. 

 

Държавната съкровищница на Бразилия 
Държавната съкровищница на Бразилия5 е създадена на 10 март 1986 година. 

Със създаването на Държавната съкровищница на Бразилия, през януари 1987 се въ-
вежда единна информационна система за публичните финанси – Интегрирана систе-
ма на финансовата администрация на федералното правителство (SAIFI), която към 
датата на стартирането си има 34 000 потребителя. 

Към декември 2013 г. държавното устройството на Бразилия се състои от цент-
рална администрация, един федерален район, 26 щата и 5 570 общини. Всяка от тези 
администрации има свой сметкоплан и води счетоводството си самостоятелно. Само 
част, но не всички, бюджетни кодове са стандартизирани за страната. Всяка от адми-
нистрациите докладва на Държавната съкровищница в различен формат, на хартия 

                                                 
4 Her Majesty Revenue and Customs 
5 Tresuro Nacional (http://www3.tesouro.gov.br) 
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или статично на файл (файлове), подадени през специална информационна система – 
SISTN, като в последствие тези доклади се обработват и консолидират, в голямата си 
част ръчно с използването на програми за работа с електронни таблици. Този процес про-
тича при слаба автоматизация (само част от дейностите са автоматизирани в SAIFI и 
SISTN), ангажира голям брой служители и е съпроводен с множество грешки и непълно-
ти в информацията. Допълнително възможностите на SAIFI са силно ограничени, пред-
вид факта, че концепцията на системата е на почти 30 години, а SISTN е система насоче-
на най-вече към събиране на данни, но не и към тяхната обработка и консолидация. 

През 2008 година правителството прави важна стъпка към унифициране на 
публичните финанси с приемането на единни Указания за счетоводството в публич-
ния сектор. Приет е и единен сметкоплан, който е публикуван през 2009 година. Ука-
занията за счетоводство в публичния сектор и общия сметкоплан са задължителни за 
прилагане от всички администрации от декември 2014 г. През 2010 година започва 
ежегодното публикуване на Национален баланс на публичния сектор, който по съ-
щество представлява финансов отчет на държавно ниво, както и на ниво щат и община. 

За да преодолее описаните проблеми и да улесни имплементирането на прие-
тите единни решения през 2012 година, правителството на Бразилия стартира про-
екта SICOFI. Целта на този проект е събирането на данни за целите на изготвянето на 
годишния Национален баланс на публичния сектор, както и за попълване на 
финансово-счетоводната информацията за всяка публична администрация в Бразилия 
(т.нар. FINBRA), базирани на езика XBRL. 

Въвеждането на SICOFI ще доведе до: (1) пълна автоматизация на обработката 
на информация (нулеви грешки при валидация и изчисления и възможност за импле-
ментиране на допълнителни контроли върху качеството на информацията); (2) еди-
нен формат на докладване и отчетност за всички организации в публичния сектор; и 
(3) съкратено време за подаване и обработка на информацията. 

 

III. Изводи 
Във всички разгледани организации, където е извършен процес по дигитализа-

ция и автоматизация на финансовото докладване резултатите са изключително 
обещаващи и добре приети от заинтересованите страни.  

Основен подход за дигитализацията на финансовото докладване е възприемане-
то на езика XBRL. Решенията за автоматизирано докладване могат да работят както в 
малки мащаби, така и в огромни такива (със стотици хиляди потребители).  

В случаите, когато липсва автоматизация на финансовото докладване са налице 
редица проблеми, чието финансово отражение може да бъде стотици милиони левове. 
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Анотация: Докладът има за цел да разгледа влиянието на новите технологии върху 
промяната в културата и сигурността в организациите.  
 

Ключови думи: нови технологии, организационна култура, сигурност 
 

Annotation: The report aims in reviewing the influence of new technologies on the change 
of organizational culture and security. 
 

Keywords: new technologies, organizational culture, security 
 
 

I. Увод  

Гръбнакът на всяка организация е нейната икономическа дейност и финанси 
(очевидна е връзката парични постъпления – печалба – стабилна и сигурна организа-
ция – висока организационна култура), като контролът върху нея може да бъде осъ-
ществяван само и единствено на базата на качествена, своевременна, точна инфор-
мация за процесите и състоянието във финансовата дейност на организация. Още 
през 1967 Уолтър Ристън1, изпълнителния директор на Citicorp казва, че „финансите 
не са въпрос на пари, финансите са въпрос на информация“. 

В обичайната система за организация и управление на информационните пото-
ци в организацията се извършва ръчна обработка на информацията – на хартия, с кал-
кулатор, при слаба автоматизация, напр. с използване на програми за електронни таб-
лици, като съхранението обикновено е на аналогови носители (хартия) или в неорга-
низирани файлови структури.  

 
II.    Същинска част 

В така дефинирания контекст на ръчна обработка на информацията, съхранение 
на аналогови носители (хартия) или в неорганизирани файлови структури са налице 
следните проблеми: 

 

 Формат на предаване и съхранение на информацията – Понастоящем между 
всеки две страни в информационния обмен е налице уникален за всяка една организа-
ция формат на предаване и съхранение на информация, в общия случай на хартия или 

                                                 
1 Walter Wriston, Faratin & Rodrigez-Aguilar, 2006, стр. 115 
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на някакъв файл в различен формат – xlsx, pdf, docx и пр. – липсва каквато и да е 
съгласуваност между различните участници във финансово-икономическата система. 
 

 Навременност на информационния поток – В общия случай информацията се 
докладва с огромно закъснение, когато на база на нея е безвъзвратно късно да се взе-
мат решения, от които зависят въпроси, свързани със сигурността на организацията. 
 

 Невъзможност за автоматизирана обработка и вземане на адекватни, своевре-
менни и обосновани решения – На база първите два проблема може да се формулира 
и най-важния – закъснялото предаване на недостатъчно качествена информация в 
неясен, несъгласуван и неунифициран формат прави навременния анализ на тази ин-
формация в нейния пълен обем невъзможен и съответно невъзможно е вземането на 
информирани, навременни решения, особено такива, касаещи въпроси свързани със 
сигурността, които в общия случай изискват ангажиране на сериозни финансови ре-
сурси и синхронизация в работата на множество структури в организацията от разли-
чен характер. 

 
Съгласно CobIT2, за да съответства на бизнес целите, информацията следва да 

отговаря на определени критерии, които цитираната рамка дефинира като: 
 

 Ефективност – критерий, който се отнася към уместността на информацията 
по отношение на нуждите на бизнеса, като освен уместна информацията 
следва да бъде и вярна и във вид, в който може да бъде използвана; 

 

 Ефикасност – критерий, който се отнася към набавянето на информацията 
посредством оптимално използване на  наличните ресурси; 

 

 Конфиденциалност – критерий, който се отнася към ограничаване на достъпа 
до информация само в рамките на заинтересованите страни, които имат из-
рична оторизация; 

 

 Цялост – критерий, който се отнася към точността и пълнотата на информа-
цията, както и към нейната съотносимост към бизнес целите на организа-
цията; 

 

 Наличност – критерий, който се отнася към необходимостта информацията 
да бъде налична и достъпна както в настоящия момент, така и в бъдеще 

 

 Съответствие – критерий, който се отнася към съответствието на информа-
цията с действащите регулаторни изисквания; 

 

 Надеждност – критерий, който се отнася към обезпечаването на ръководст-
вото с информация, която да му позволява да взема необходимите решения. 

 
Обичайно информацията се предава: (1) Устно; (2) На хартиен носител; (3) На 

файл или посредством електронно съобщение (email, fax, IM и пр.); или (4) Автома-
тизирано по установен комуникационен канал. Съхранява се: (1) На хартия; (2) В 
електронен вид – статично (на компакт диск, лента и пр.); или (3) В електронен вид – 
динамично (в определен софтуерен продукт). Обработва се: (1) Ръчно (на хартия, с 
калкулатор); (2) При слаба автоматизация (напр. с използване на програми за елек-
тронни таблици); или (3) Изцяло автоматично. 

 

                                                 
2 Версия 4.1, стр. 10 
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Видно от казаното по-горе налице са следните проблеми, влияещи на културата 
в организацията и на сигурността: 

 

 Ръчното въвеждане на информация предполага:  
o Грешки (случайни или умишлени); 
o Възможност за невъвеждане на информация (липса на пълнота на информа-

цията);  
o Възможност за въвеждане на несъществуваща информация;  
o Забавяне на обработката; 
o Затруднена проверка на информацията; 
 Генерирането на справки и отчети в неустановен формат предполага:  
o Неточност на информацията; 
o Възможност за погрешна интерпретация на информацията; 
o Невъзможност за сравнение на информацията с такава, получена от други из-

точници; 
o Забавяне в процеса на докладване; 
o Невъзможност за автоматизиран анализ на информацията. 
 
Предимствата и недостатъците на различните начини за предаване на информа-

ция са както следва: 
 

 Устно предаване 
o Предимства 
 Ниска цена на обмен 
 Без предварителна подготовка 
 Ниски изисквания към квалификацията на участващите страни 

o Недостатъци 
 Ниска надеждност на верността и пълнотата на данните 
 Трудна автентикация (доказване кой е дал информацията) 
 Липса на документална следа от процеса на предаване 
 Неофициален характер на информацията 
 Ниска скорост на предаване 
 Висока вероятност за изкривяване на информацията при препредаване 
 Висока вероятност от грешки 
 Възможност само за неавтоматизирани контроли 

 

 Предаване на хартиен носител 
o Предимства 
 Малко време за предварителна подготовка 
 Ниски изисквания към квалификацията на участващите страни 
 Официален характер на информацията (подпис) 
 Лесна за реализация 

o Недостатъци 
 Ниска надеждност на верността и пълнотата на данните 
 Ниска скорост на предаване 
 Висока вероятност за грешки 
 Възможност само за неавтоматизирани контроли 
 Висока цена на копиране и разпространение 
 Ниска скорост на разпространение 
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 Предаване на файл или посредством електронно съобщение (email, fax, IM и 
пр.) 

o Предимства 
 Висока надеждност на данните 
 Висока скорост на предаване 
 Лесна за реализация 
 Ниска цена на предаване 
 Официален характер на информацията (електронен подпис, електронни 

документи) 
o Недостатъци 
 Много време за предварителна подготовка 
 Изисквания за квалификация над обичайните 
 Невъзможност за автоматизирано предаване при липса на хомогенност 

във форматите 
 

 Автоматизирано предаване по установен комуникационен канал 
o Предимства 
 Висока надеждност на данните 
 Висока скорост на предаване 
 Изграждане на автоматизирани контроли 
 Лесна за реализация 
 Ниска цена на предаване 
 Официален характер на информацията (електронен подпис, електронни 

документи) 
o Недостатъци 
 Много време за предварителна подготовка 
 Изисквания за квалификация над обичайната 

 
Предимствата и недостатъците на различните начини за съхранение на инфор-

мация са както следва: 
 

 Съхранение на хартиен носител 
o Предимства 
 Ниска цена на съхранение 

o Недостатъци 
 Висок риск от увреждане или унищожаване на информацията с времето 
 Висока цена на копиране 
 Ниска скорост на търсене 
 Ограничен брой признаци за класифициране 
 Невъзможност за реализиране на автоматизирани контроли 

 

 Съхранение на информацията в електронен вид – статично (на компакт диск, 
лента и пр.); 

o Предимства 
 Ниска цена на съхранение 
 Ниска цена на копиране 
 Нисък риск от увреждане или унищожаване 

o Недостатъци 
 Ограничен брой признаци за класифициране 
 Ниска скорост на търсене (особено в съдържанието на отделни файлове) 
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 Ограничена възможност за реализиране на автоматизирани контроли 
(само на ниво файл, но не и на ниво информация) 

 

 Съхранение на информацията в електронен вид – динамично (в определен 
софтуерен продукт) 

o Предимства 
 Ниска цена на съхранение 
 Ниска цена на копиране 
 Нисък риск от увреждане или унищожаване 
 Неограничен брой признаци за класифициране 
 Висока скорост на търсене 
 Възможност за реализиране на автоматизирани контроли 

o Недостатъци 
 Висок размер на първоначална инвестиция 

 
Предимствата и недостатъците на различните начини за обработка на информа-

ция са както следва: 
 

 Обработка на информацията ръчно (на хартия, с калкулатор или други по-
мощни средства) 

o Предимства 
 Ниски квалификационни изисквания 
 Ниска първоначална инвестиция 

o Недостатъци 
 Висока цена на обработка 
 Висок риск от грешки 
 Невъзможност за реализация на автоматизирани контроли 
 Дълъг период на обработка 
 Висок риск от манипулации и измами 
 Трудна проследимост и документиране на извършената обработка 
 Трудно споделяне на резултатите от обработката 

 

 Обработка на информацията при слаба автоматизация (напр. с използване на 
програми за електронни таблици) 

o Предимства 
 Ниски квалификационни изисквания 
 Ниска първоначална инвестиция 
 Ниска цена на обработка 
 Лесно споделяне на резултатите от обработката 

o Недостатъци 
 Умерен риск от грешки 
 Трудна реализация на автоматизирани контроли 
 Средно дълъг период на обработка 
 Висок риск от манипулации и измами 
 Трудна проследимост и документиране на извършената обработка 

 

 Изцяло автоматична обработка на информацията 
o Предимства 
 Ниска цена на обработка 
 Лесно споделяне на резултатите от обработката 
 Нисък риск от грешки 
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 Лесна реализация на автоматизирани контроли 
 Кратък период на обработка 
 Нисък риск от манипулация и измами (поради сложността, дължаща се 

на автоматизираните контроли) 
 Лесна проследимост и документиране на извършената обработка 

o Недостатъци 
 Висок размер на първоначална инвестиция 
 Високи квалификационни изисквания 

 

В обобщение можем да заключим, че обичайният начин за предаване на инфор-
мацията в организациите към днешна дата е на хартиен носител или на файл (също и 
посредством електронно съобщение); обичайният начин на съхранение на информа-
цията е на хартиен носител или на електронен носител – статично (обикновено във 
файлове във формат Excel и Word); обичайният начин за обработка на информация е 
ръчно или при слаба автоматизация. В условията на слаба или никаква автоматизация 
на процеса по създаване/въвеждане и обработка на информацията контролът е изклю-
чително затруднен, а за определени параметри на бизнес процесите и практически 
невъзможен. 

Дефинираните по-горе проблеми могат да бъдат решени наведнъж с използване 
на новите технологии и по-конкретно на структурирани мета-езици.  

Едно от възможните решения е използването на свободен дериватив на XML, 
който да се използва за създаване на контекст на информацията. Този структуриран 
език за електронна комуникация на информация, следва да осигурява редица предим-
ства при подготовката, анализа и споделянето на информация. Подобно решение ще 
спестява средства и осигурява висока ефикасност на работа и голяма точност и на-
деждност на информацията. Идеята на технологичното решение е проста – вместо 
информацията да бъде просто огромно количество текст във вид на стотици разпеча-
тани страници, тя може да се превърне в съвкупност от данни, форматирани и описа-
ни по начин, позволяващ тяхната автоматизирана обработка в реално време. 

Както беше отбелязано добро технологично решение е използването на дериват 
на XML, поради което можем да представим достатъчно ясно основните концепции и 
понятия на подобно решение с помощта на утвърдената терминология и практика на 
XML. Според Харолд3, XML е множество от правила за дефиниране на семантични 
маркери (tags) на информацията, с помощта на които е възможно разделянето на един 
хомогенен информационен масив (напр. финансов отчет) на обособени части, които 
могат да бъдат обработвани автоматизирано, както като цяло, така и като самостоя-
телни носители на смисъл. 

Пряко следствие от горната дефиниция, макар и не очевидно, е факта, че техно-
логичното решение в своята същност е разширяем (extensible) език, което го отделя 
от статичната затворена природа на обичайно използваните за докладване форми и 
мета-езици. В допълнение следва да отбележим и факта, че бидейки разширяем език, 
технологичното решение позволява на потребителите да дефинират свои собствени 
семантични маркери. 

Основната причина за бързото навлизане на тези нови технологии е несъмнено 
гаранциите, които те дават за верността на данните4. До сега гаранции за верността 

                                                 
3 Harold, E. R. (2004). XML 1.1 Bible (Vol. 3): Wiley, стр. 3 
4 Rezaee, Z., & Hoffman, C. (2001). XBRL - Standardized Electronical Financial Reporting. Internal 
Auditor, стр. 51 
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на информацията даваха най-вече вътрешните и външни одитори, контрольори, ре-
гулатори и пр. на база процедури, при които вероятността за грешка и изразяване на 
некоректно мнение беше доста висока. С въвеждането на новите технологии за струк-
турирано докладване на информация в реално време процедурите ще станат много 
по-надеждни и съответно вероятността от грешка – много по-ниска. 

Основен проблем при въвеждането на тези технологии е изискването за висока 
квалификация и естествената обструкция по отношение на промените и новостите у 
голям процент от служителите, като естествена част от тяхната организационна кул-
тура. Според изследване от 2008 година5 измежду 725 големи мултинационални 
компании, 404 (56%) от тях заявяват, че липсата на капацитет и негативната нагласа 
към промени са основните пречки пред въвеждането на XBRL или друг сходен 
стандарт. 

С въвеждането на технология за автоматизирано, структурирано докладване на 
информация в реално време, имплементирането на процес по автоматизирана 
проверка на верността на информацията би бил изключително лесен и би донесъл 
огромни ползи на всички заинтересовани страни, с което сигурността в организация-
та рязко би се повишила, а с нея би се променила цялостно и организационната кул-
тура. Подобна промяна би намалила работното натоварване, свързано с процесите по 
въвеждане и обработка на информацията десетки и дори стотици пъти6. 

Колкото и да са очевидни предимствата на новите технологии в областта, тех-
ният успех зависи от множество заинтересовани страни – софтуерни разработчици, 
професионални организации, служители и мениджмънт. За пълният успех на това ре-
шение е необходимо тези заинтересовани страни не просто да бъдат отдадени на про-
цеса, но и трябва да съумеят да работят заедно, в пълна синергия. 

Според Синет и Оувърел7 съществуват три основни движещи сили, подпома-
гащи прогреса на интеграция на подобни технологии: (1) Публичният натиск за пове-
че прозрачност; (2) Увеличаващата се тежест на изискванията на различните регула-
тори; и (3) Стремежът на все повече организации да оптимизират бизнес процесите 
си, посредством въвеждането на иновативни, технологични решения. 

Наред със стимулите за въвеждане на подобни технологични решения, същест-
вуват и редица пречки. Основна пречка е нежеланието на организациите да рискуват 
с промени в критични процеси, особено ако са доволни от текущото състояние на не-
щата. Дори и да бъдат принудени да докладват извън собствените си структури 
посредством подобни стандарти, това далеч не означава, че повечето компании биха 
ги приели и за целите на вътрешното докладване. Съгласно проучване проведено от 
Gartner между 256 компании, едва 5% от тях планират да стартират използването на 
подобни технологии за вътрешни нужди в близкия тригодишен период8.  

Има и организации, които поставят под съмнение надеждността на информа-
цията (а с нея и сигурността), съответстваща на изискванията на подобни техноло-
гични решения. През 2004 Ърнст и Янг (понастоящем EY) официално препоръчаха 

                                                 
5 Ohata, M. (2008). Change Report: What’s Your XBRL Readiness? Business Performance 
Management, December 2008, стр. 16 и 17 
6 Steinert-Threlkeld, T. (2009). Will XBRL Filings Produce Reliable Data? SECURITIES 
INDUSTRY NEWS, стр. 18 
7 Sinnett, W. M., & Overell, W. L. (2009). Emerging Technologies for Finance. financial executive, 
July/August 2009, стр. 46 
8 McCann, D. (2009). XBRL: The Inside Story Retrieved 2009-09-01, 
http://www.cfo.com/printable/article.cfm/14293057 
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на инвеститорите да разчитат на обичайните „хартиени“ отчети и да не се доверяват 
на XBRL докладите9. Това мнение очевидно се споделя и от голяма част от компа-
ниите на фондовите борси в Съединените щати – според проучване на SEC, 64% от 
компаниите не предвиждат за започнат използването на стандарти за автоматизира-
но, структурирано докладване на информация в реално време без значение на задъл-
жителния характер на този тип докладване10. 

 
III. Изводи 
Новите технологии за автоматизирано (цифрово) докладване на информация по 

установен комуникационен канал гарантира висока надеждност на данните, висока 
скорост на трансфер, възможност за изграждане на автоматизирани контроли, пред-
ставлява лесен за реализация метод, има ниска цена на предаване и гарантира офи-
циалния характер на информацията. Този метод на предаване е единствения, който 
удовлетворява изискванията на всички информационни критерии. 

Съхранението на информацията в електронен вид (цифрово), динамично (в оп-
ределена база данни) гарантира ниска цена на съхранение и копиране, нисък риск от 
увреждане или унищожаване, предоставя неограничен брой признаци, по които да 
бъде класифицирана информацията, предлага висока скорост на търсене и възмож-
ност за реализиране на автоматизирани контроли. Този метод на съхранение е един-
ствения, който удовлетворява изискванията на всички информационни критерии. 

Изцяло автоматичната обработка на информацията предполага ниска цена, лес-
но споделяне на резултатите, нисък риск от грешки, лесна реализация на автоматизи-
рани контроли, кратък период на обработка, нисък риск от манипулация и лесна 
проследимост на процеса. Този метод на обработка е единствения, който удовлетво-
рява изискванията на всички информационни критерии. 
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