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ПОНЯТИЕТО „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” –
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ
доц. д-р Мария Нейкова
Бургаски свободен университет

THE NATIONAL SECURITY CONCEPT CONTEMPORARY ASPECTS
Assoc. Prof. Mariya Neykova, PhD
Burgas Free University
Abstract: The issue that occurs arose from the imperfect legislation and, at the same time,
the lack of coherence between the normative acts. Concerning that, it becomes extremely
encumbering for the addressees and therefore, it leads to the ineffectiveness of the national
security system of the Republic of Bulgaria.
Key words: security, national security, security system, national security protection
systems, legal act.
През последните години в Република България се наблюдава повишаване на
обществения интерес към сигурността. Широк спектър от проблеми се представят
като заплахи срещу сигурността, без да се уточнява каква е вероятността те да се превърнат в реалност или какви мерки да се предприемат за неутрализиране на тези заплахи. В същото време обществеността възприема сигурността като абстрактно понятие или от гледна точка на индивидуалната сигурност – като липса на сигурност,
което се изразява в тежкото социално-икономическо положение в нашата страна. На
по-високо ниво – от гледна точка на националната сигурност експертите по сигурност приемат, че системата за сигурност в Република България не функционира.
Един от основните фактори за изграждане на тази система е нормативната база. Законите и подзаконовите актове в сферата на сигурността създават системата за национална сигурност, регламентират нейните задачи, цели, правомощията на нейните
компоненти и координацията между тях.
В коренно променената среда на сигурност нараства необходимостта от подобряване на механизмите за взаимодействие между институциите от целия сектор зa
сигурност, както и от разработване на координирани политики и стратегическа концептуална рамка за противодействие на новите заплахи, включително и хибридните.
Повече от всякога е необходимо ясно и точно дефиниране на основни понятия като
„национална сигурност” и „система за сигурност”. Нормативната база е тази, която
основополага понятийния апарат и регулира взаимоотношенията между организационните субекти в системата за сигурност. Без законова уредба не е възможно да се
създаде система от отделните субекти в държавата, които да работят по законите на
системите както функционално, така и организационно.
Правната уредба, регламентираща правоотношенията в сектора за сигурност, е
решаващ фактор за повишаване на ефективността на системата за сигурност и
нейното поддържане в състояние, съответстващо на националните интереси в кон11
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текста на съвременното ниво на съществуващите предизвикателства като рискове и
заплахи.
Съвършено ясно е, че за гарантиране националната сигурност на Република
България е наложително изграждането на система от специализирани органи с обвързана компетентност, функциониращи като части на единен механизъм. Това може да
се постигне само при стриктно спазване на демократичния принцип, че законосъобразна е само тази дейност на държавните органи, която изрично е предвидена в закон,
но какво се получава, когато законите си противоречат?
Системата на национална сигурност е сложна от вътрешна и външна гледна точка и в същото време представлява единно цяло. За да има ефективно междуинституционално взаимодействие, е необходима адекватна и синхронизирана нормативна
уредба.
Специалистите в сферата на сигурността твърдят, че нормативната уредба, регламентираща сигурността на Република България, има редица пропуски. Практиката
показва, че у нас един недобре обмислен закон може да влезе в противоречие с друг и
по този начин да блокира важни дейности от всякакво естество. Ще разгледаме няколко закона и един правилник, като ще се опитаме да анализираме несъответствията
и противоречията в тях. При внимателен прочит на тези нормативни актове се
наблюдава разминаване, свързано с изясняване на основополагащи понятия като
„национална сигурност” и „система за национална сигурност”, залегнали в българското законодателство. Друг проблем, на който се натъкнахме със студентите1 по национална сигурност е свързан с противоречие в нормативните актове, регулиращи
дейността на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
Относно понятието „национална сигурност”
Това е един от най-разпространените и най-често употребявани термини в нашата съвременност както в публицистиката, така и в строго научната литература. В последните десетилетия на преден план излязоха проблемите на сигурността във всичките ú аспекти. В действителност все повече въпроси на вътрешната политика станаха и стават обект на внимание на всяка международна общност в това число и
проблемите на националната сигурност. Самото понятие „сигурност” се определя по
много и най-различни начини от учени като Сб. Бжежински, проф. Г. Стефанов, Ил.
Пеев, В. Рачев, Казаков и др.
Според Казаков, сигурността2 е фундаментално понятие в теориите за обществените отношения, без което не могат да се построят техните основни конструкции.
Именно поради това е трудно да се изброят дадените за нея многобройни определения. Това, че сигурността е основно понятие в теориите за обществените отношения,
не е случайно. Независимо какъв аспект от тези отношения да се определят като област на сигурността и са предмет на изследване, най-важно е дали в резултат на осъществяването на тези отношения сигурността нараства или поне не намалява. Понятието „сигурност” има различни измерения. Във всички случаи то се отнася към обществото и отделния човек.
 Състояние на обществото и личността, при което не съществува опасност от
политическа и икономическа принуда, гарантирани са основните интереси и
свободите на гражданите; отсъстват неравновесия и кризисни състояния на
обществената система и свободно се осъществява развитието;
1
2

Димитров, К., Сравнителен анализ на нормативната база, УНИБИТ.
Казаков, K., УСЗНС, 2016.
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Субективно състояние на човека, при което той се усеща и възприема като
уверен, спокоен, живеещ в условия, които не застрашават физическото и
психическото му равновесие.

Прави впечатление, че „сигурността” не може да бъде измерена с числени и други параметри, а съдържанието ѝ се определя от хората, които придават едно или друго значение на термина, но „национална сигурност” има свои понятия, равнища,
структурни елементи и др.
Понятието „национална сигурност” продължава да бъде едно от най-дискутираните понятия в специализираната литература. Могат да бъдат открити повече от 100
определения на понятието, поради което ще се опитаме да изясним неговото съдържание чрез определения, дадени в няколко закона и в Концепцията за национална
сигурност на Република България.
1. В Концепцията за националната сигурност на Република България, приета
с Решение от 16.04.1998 г. на Народното събрание, се подчертава, че „Национална
сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските
граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на
страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена
промяна на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда
за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и
гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и
увеличават своето благосъстояние и се развиват”.
2. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, „Национална
сигурност е динамично състояние на обществото, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите,
основните права и свободи на гражданите, устойчивото икономическо развитие и
благосъстоянието на населението, както и когато страната успешно защитава
националните си интереси и реализира националните си приоритети.”
3. В Закона за защита на класифицираната информация е дадено следното
определение за „национална сигурност”: „Национална сигурност е състояние на
обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на
човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът
на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и
гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива.”
4. В чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита
на националната сигурност, е дадено следното определение за „национална
сигурност”: „Национална сигурност е динамично състояние на обществото и
държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и
конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се
развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и
реализира националните си приоритети.”
В тези три закона са заложени сродни по смисъл, но със съществени разлики в
разбирането значения, изпълващи понятието „Национална сигурност”. Посочените
по-горе определения са непълни и неприложими на практика. Считаме, че това е голям проблем за защитата на националната ни сигурност, защото, за да я защитаваме,
13
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трябва да сме наясно с истинската й същност. Когато имаме няколко дефиниции за
национална сигурност в нормативни актове с еднакъв статут, държавните органи, институциите и службите ангажирани със защитата на тази сигурност също няма да са
наясно, коя точно национална сигурност защитават. Анализирайки дефинициите по
различните закони стигаме до следните изводи:
- според Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, „Национална
сигурност е динамично състояние на обществото…”,
- според Закона за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност „Национална сигурност е динамично състояние на
обществото и държавата…”,
- според Закона за защита на класифицираната информация „Национална
сигурност е състояние на обществото и държавата....”
Така според Закона за една от структурите, ангажирана основно със защитата на
националната сигурност (ДАНС), съвсем основателно можем да си направим следния
извод, че тази агенция ще защитава само сигурността на обществото. От гледна точка
на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната
сигурност (ЗУФСЗНС), можем да направим извод, че структурите ангажирани със
защитата на националната сигурност трябва да защитават сигурността и на държавата, и на обществото. Ако приемем, че целите и интересите, които трябва да бъдат гарантирани от националната сигурност, са подредени по приоритет, също ще настъпи
объркване, тъй като закона за ДАНС и ЗУФСЗНС са единодушни, че с приоритет са
териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на
страната, а ЗЗКИ ги подрежда като поставя на първо място основните права и
свободи на човека и гражданина. Така в стремежа си да се даде по-ясно и по-точно
определение за национална сигурност, ангажираните с изготвянето на законодателството са постигнали точно обратното – объркване на това, какво трябва да защитават
структурите за защита на националната сигурност и кое е с приоритет за тях. С промените в Закона за защита на класифицираната информация от 2015 г. „Национална
сигурност” е понятието по чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. При изследването на понятието
„сигурност” може то да се разглежда във връзка с понятието „система за сигурност”
като интегрирана общност от взаимосвързани елементи.
Относно понятието „Система за национална сигурност”
Липсва легално определение на понятието „система на националната сигурност”. Терминът „система на националната сигурност” твърде често се използва в
различни анализи и документи без да има легално определение за това какво представлява тази „система за национална сигурност”. Предполага се, че терминът „система за/на националната сигурност” е понятие достатъчно разпространено, придобило широка публичност, и поради това всеки един практик или анализатор може
да изведе същността му3. Нещо повече, Стратегията за национална сигурност на
Република България, приета с решение на Народното събрание на 25 февруари 2011 г.,
съдържа цял раздел, озаглавен „Система за национална сигурност”, който също не
дава дефиниция на системата за сигурност. Допълнително терминологично объркване създава Законът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, където вече не се говори за „система на националната сигурност”,
3

Божилов, Йордан., Доктринални основи на системата за национална сигурност, София.
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а за „система за защита на националната сигурност”. Считам, че е наложително законодателят да уеднакви понятийния апарат и да даде определение и на това толкова
широко използвано понятие.
Според чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност, „Националната сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът
и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в
резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива,
както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира
националните си приоритети.” Именно постигането на това състояние е функция на
системата на националната сигурност. Но дали това е цялостният обхват и обект
на националната сигурност. Дали е възможно да бъдат защитени и гарантирани
индивидуални права и свободи, ако няма законност и справедливост в обществото?
Стратегическите документи, нормативната база, дейността на специализираните
държавни структури и органи и техните способности за взаимодействие са сред основните компоненти на системата на националната сигурност, а видимо това не се
разбира или се подценява. Нормативната база на системата на национална сигурност
е изключително важен елемент, особено в демократичното общество.
Относно статута на Съвета по сигурност към Министерски съвет
Анализът на действащите нормативни актове с различена юридическа сила,
регламентиращи дейността и организацията на един от най-важните органи в системата за защита на националната сигурност – Съвета по сигурността към Министерски съвет сочи сериозни противоречия. Съгласно Чл. 8 (1) от ЗУФСЗНС Съветът по
сигурността е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по
въпросите на националната сигурност. В Правилника за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (наричан
по-нататък правилника) в чл. 1 е записано, че Съветът по сигурността е консултативен орган при Министерския съвет по въпросите на националната сигурност на
Република България. Така регламентирано определението за ролята на Съвета по сигурността към Министерския съвет излиза, че в правилника, който е ситуиран йерархически под закона, ролята на съвета е ограничена само до консултативна. Ако не
сме наясно с ролята на органа, за който трябва да регламентираме управлението,
функциите и организация на работа, то целият нормативен документ се обезсмисля.
Съгласно чл. 2 (2) от правилника Заместник-председател на Съвета по сигурността е заместник министър-председателят по координация на европейските
политики и институционалните въпроси. Към дата 29.09.2017 година такъв пост в
Министерски съвет не съществува. В ЗУФСЗНС не е регламентирано, кой може да е
заместник-председателят на съвета по сигурността към Министерски съвет, за да бъдем още по-точни – в целия закон не се споменава за заместник-председател на
Съвета по сигурността към Министерски съвет.
Съгласно чл. 4 (2) от правилника Президентът на Република България може да
определи едно или повече лица, които постоянно или за определени заседания да го
представляват в Съвета по сигурността. В чл. 8 (3) от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност пише, че членове
на Съвета по сигурността са: т.12 двама представители на президента на
републиката, изрично определени от него с указ. Тук правилникът отново противо15
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речи на закона, като допуска хипотезата, че президентът на републиката може да
определи едно или повече лица, които да го представляват като членове на Съвета, а
в закона изрично е записано, че освен останалите членове на Съвета, членове са и
двама представители на президента на републиката. Така според закона на заседанията на Съвета по сигурността към Министерски съвет задължително трябва да присъстват двама представители на президента, а според правилника върховният главнокомандващ на въоръжените сили може да определи едно или повече лица да го представляват, но може и да не определи.
По отношение на функциите на Съвета по сигурността към Министерския съвет
можем да отбележим, че съгласно чл. 9 т. 8 от закона Съветът по сигурността предлага на Министерския съвет проект на национална комуникационна стратегия за
информирането на гражданите при криза. В правилника обаче споменаването на такъв проект като дейност на Съвета е пропуснато.
Съгласно чл. 12 (2) от закона Извънредните заседания се свикват по решение на
министър-председателя, при наличие на важни обстоятелства, засягащи националната сигурност и изискващи незабавни решения и мерки от компетентността
на Съвета по сигурността. Относно свикването на извънредни заседания в чл. 10 (3)
от правилника Председателят на Съвета по сигурността, а в негово отсъствие –
заместник-председателят може да свика на извънредно заседание Съвета по
сигурността при наличие на важни обстоятелства, засягащи националната
сигурност и изискващи приемане на решение от Съвета по сигурността съобразно
неговата компетентност. Така в закона възможността за свикване на извънредно
заседание на Съвета е ограничена единствено до министър-председателя, а в правилника е записано, че в негово отсъствие може да бъде свикано извънредно заседание и
от заместник-председателя. Според закона при отсъствие на министър-председателя,
който се явява председател на Съвета, никой друг не може да свика извънредно
заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
Съгласно чл. 12 (4) от закона за провеждане на заседанията е необходимо
присъствие на най-малко три четвърти от членовете. В правилника е посочено в
чл. 14 (1) На заседанията трябва да присъстват най-малко 2/3 от членовете на
определения от председателя състав по чл. 3, ал. 2 или по ал. 3 на Съвета по сигурността. На първо място в закона не се предвижда разделянето на състава на Съвета
като оперативен (чл. 3 (3) от правилника) и основен (чл. 3 (2) от правилника) – там
изрично е записано кои са членовете на Съвета. На второ място в закона като количествена характеристика на членовете на Съвета е предвидено числото 3/4, а в правилника 2/3, като въпрос на чиста математика е да сравним двете числа и да разберем, че 2/3 е по-малко от 3/4. В такъв случай можем да кажем, че за провеждане на
заседание на Съвета според правилника са необходими по-малко членове, отколкото
предвидените в закона.
Съгласно чл. 12 (5) от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност За организирането и провеждането на своите
заседания Съветът по сигурността приема вътрешни правила. В такъв случай правилникът за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността към Министерски съвет, трябва изцяло да се промени, като в него трябва да останат само организационни въпроси и въпроси относно провеждането на заседанията
на Съвета, които да бъдат съобразени със закона. Така новият правилник може да
носи името „Правилник за организирането и провеждането на заседания на Съвета по
сигурността към Министерски съвет”, а въпросите относно функциите и задачите на
Съвета да останат залегнали в ЗУФСЗНС.
16
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Съгласно чл. 13 (3) от закона При отсъствие от заседание на член на Съвета по
сигурността той се представлява от изрично оправомощен от него заместник. По
този въпрос в правилника са отбелязани 2 алинеи, като в чл. 14 (2) е записано В случаите на отсъствие на министър той се представлява от упълномощен от него
заместник-министър на съответното министерство, който участва в работата
на Съвета по сигурността без право на глас при вземането на решения, а в чл. 14 (3)
В случаите на отсъствие на друго лице от състава на съвета по чл. 3, ал. 2 или по
ал. 3 то може да се представлява от специално упълномощено от него длъжностно лице, което участва в работата на Съвета по сигурността без право на
глас при вземането на решения. Тук правилникът отново предвижда възможности,
които законът не разрешава.
Съгласно чл. 13. (1) от закона Министър-председателят ръководи дейността на
Съвета по сигурността. (2) При отсъствие на министър-председателя заседанията
на Съвета по сигурността се ръководят от изрично оправомощен от него член на
Съвета по сигурността. Съгласно чл. 16 (1) от правилника Заседанията се ръководят от председателя на Съвета по сигурността, а в негово отсъствие – от
заместник-председателя. Тук виждаме, че в закона са предвидени случаи, в които
министър-председателят отсъства от заседание, но оправомощено от него лице го
замества, а не както е записано в правилника заместник-председателя. Както казахме
по-горе в текста, в закона не се предвижда пост заместник-председател на Съвета.
Съгласно Чл. 15. (1) от закона Като част от Съвета по сигурността функционира разузнавателна общност, която се състои от секретаря на Съвета по сигурността, главния секретар на Министерството на вътрешните работи и от ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция
„Разузнаване” и Служба „Военна информация”. Съгласно чл. 21 (1) от правилника
Съветът по сигурността се осигурява информационно, аналитично и организационно от секретаря на съвета, който е съветник към политическия кабинет на
министър-председателя. Основните функции на разузнавателната общност са информационна и аналитична дейност. В правилника е записано, че секретарят на съвета го осигурява информационно, аналитично и организационно. В закона в чл. 15 (4)
дейността на секретаря на съвета е сведена само до организационна като докладва на
министър-председателя за дейността на разузнавателната общност. Разбира се той е и
част от разузнавателната общност, което също му дава информационни и аналитични
функции, но според закона Съветът по сигурността към Министерски съвет не се осигурява информационно, аналитично и организационно само от секретаря на Съвета, както гласи правилникът.
Заключение
Проблемът с несъвършеното законодателство в сферата на националната сигурност е очеваден и актуален. Липсата на съгласуваност и терминологична точност
затруднява изключително много адресатите и води до нефункциониране на системата
за национална сигурност на Република България. В множество закони се говори за
национална сигурност без обаче да се дава определение, това създава сериозни проблеми в правоприлагането и може да доведе по произвол и накърняване правата на човека.
Чл. 3 (1) от Закона за нормативните актове гласи, че Законът е нормативен акт,
който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения,
които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или
няколко института на правото или техни подразделения. Ако предметът на един
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закон обхваща всички обществени отношения, то със сигурност този закон няма да
бъде ясен, точен и конкретен. Националната сигурност освен, че обхваща всички
обществени отношения е и динамично понятие, което трудно се поддава на трайна
уредба. От сравнителния анализ, който направихме, може да обобщим, че основните
проблеми идват от един закон, който не може да покрие съдържанието на чл. 3 (1) от
Закона за нормативните актове. Това е законът за управление и функциониране на
системата за защита на националната сигурност. Фактът, че от влизането в сила на
закона за управление и функциониране на системата за защита на националната
сигурност, липсва промяна в правилника за функциите, задачите и организацията на
работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет така, че да съответства на
закона, е показателно за отношението на законодателната власт и Министерски съвет
към нормативната уредба, отнасяща се до националната сигурност на Република
България. Считаме, че е необходимо актуализиране на стратегията за национална
сигурност, уеднаквяване на използвания терминологичен апарат, елиминиране на
противоречията в нормативната уредба и повишаване правната култура на законодателната и изпълнителна власт. Ще си позволя да цитирам тезата на Франсис
Фукуяма, че „сигурността в глобализирания и взаимосвързан свят е пропорционална
на силната държава, разбирана като гарантираща либералния конституционализъм”.
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Анотация: Изследването прави анализ на отделни важни елементи от съдържанието на стратегия за национална сигурност на Република България от 2011 г. , базирайки се на научни теоретични постановки. Обосновава възможни пътища за усъвършенстване на организационните процеси за разработване на Стратегията за
национална сигурност за Република България както и за нейното съдържание и
практическа приложимост.
Ключови думи: национална, стратегия, сигурност.
Abstract: The research analyzes some important elements of the content of the National
Security Strategy of the Republic of Bulgaria 2011 based on the scientific theories. It points
out important ways to improve the organizational processes for the development of the
National Security Strategy for the Republic of Bulgaria and its content and practical
applicability as well.
Key words: nationaln, strategy, security, content, structure.
Поставяне на проблема
Сигурността на индивида и средата в която живее е от първостепенно значение
както за неговото физическо оцеляване така и за личностното му развитие. За да се
постигне необходимата за това сигурност трябва да се извършат множество взаимно
свързани дейности в определени последователности в определен времеви интервал и
в различен обем. Следователно за да се постигне и поддържа необходимото ниво на
сигурност следва да се изгради и изпълни конкретна стратегия. На човека е отредено
да живее в социална среда, която на съвременния етап е организирана в национални
структури (държави), регионални и световни (глобални) организации, в които държавите участват като легитимни представители на дадена нация. Следователно държавата има необходимост от качествена и своевременно адаптирана към динамиката на
промените стратегия за национална сигурност.
Определение и основни теоретични постановки за стратегията.
Стратегията на държава е призвана да представи пътя по който да се постигнат
националните цели в определен времеви интервал.
Факторите от които зависи процесът на изработване, съдържанието и структурата
на стратегията за национална сигурност (СНС) на държавата са много, разнообразни
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и трудни за дефиниране в метрични рамки. Това не означава, че трябва да се отказваме от решаването на този труден проблем. Тези фактори могат да се класифицират по различни критерии. От гледна точка на разбирането на държавата като сложна
социална система, функционално-архитектурната структура на държавата и организационно-културна рамка на нацията, те могат да се обединят условно в две основни взаимосвързани групи: външни и вътрешни.
От своя страна външните фактори, които оказват решаващо влияние върху СНС
могат условно да се разделят също на две взаимосвързани групи: глобални и регионални. Поради факта че всяка една група изключително разнообразна и е подвластна
на много фактори, целесъобразно е да се разгледат основните от тях, без да се подценяват и останалите, които не се обект на настоящото разглеждане.
Няколко принципни изисквания от научна гледна точка:
1. Държавата като рекурсивна система от регионалната и глобална системи задължително е подвластна на системните закони. Следователно и СНС на държавата
следва да отчита тези закони и в никакъв случай да не допуска постановки противоречащи на тях. Това означава, че при разработване на СНС е задължително да се
спазват изискванията на научния подход.
2. СНС трябва да отчита текущото състояние и прогнозните тенденции за развитие на по-старшите системи – регионалната и глобалната и тяхното взаимодействие. Тези прогнози трябва да бъдат направени на базата на научни теории и методи, а
не на учения, които имат различна степен на идеологеми.
3. СНС трябва да отчита и системните връзки на вътрешните за държавата рекурсивни системи и да не се допускат противоречия с природните системни и социални закони в регулаторна база. Това означава, че трябва добре да се прилагат императивните изисквания на законите на системите и съдържанието на СНС да е съобразено с това изискване.
4. Всички стратегически цели, задачи и необходими ресурси, в това число времевите и интелектуални, трябва да се представят с възможно най-добри текстове,
позволяващи измерване на постиженията, необходимите ресурсите за тях и конкретни срокове. Добре известна е аксиомата в научния подход, че нещо което не може да
се измерва то не може да се управлява. Обикновено текстовете в сега действащата
стратегията са „обтекаеми и витиевати” имащи желателен и информативен характер,
което е в противоречие с посочените по-горе изисквания. В контекста на СНС липсва
концепцията за развитие на страната, целите за постигане с техните измерими показатели – времеви, количествени и качествени. Този подход има двояко послание.
Първото е, че каквото се направи през периода на действие на стратегията все е
„правилно” от гледна точка на авторския колектив на стратегията, както и на разглеждащите и утвърждаващите я органи. Второ, това не позволява управление на процесите
за постигане на националните цели и защита на националните интереси, поради факта,
че те са само изброени и нищо повече не е казано в конкретика, която да позволява
измерване на постиженията и отчитане на резултатите. Поради този основен недостатък СНС не изпълнява ролята си на такава, не се ползва и не може да играе ролята си
на пътеводител на другите процеси в държавата в сферата на сигурността.
Основни глобални концепции оказващи влияние на съдържанието и структурата
на СНС.
На първо място трябва да се отчита взаимодействието на господстващите геополитически концепции и стратегии на основните играчи или на основните групи
играчи в глобалните световни процеси. Като такива могат да се обособят и посочат
няколко групи световни играчи:
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1. Групата на страните от Западния свят начело със САЩ в геополитиката на
които най-общата обединяваща платформа е концепцията за „Единен световен ред”.
Същата е еманация на теорията на „Неолиберализма”, а последната е развитие на
Либералната теорията. Идеята е хубава – единен световен ред, който ще осигури подобри условия за свободно движение на капитали, стоки и трудови ресурси. В научната литература се посочва, че двигател на този процес са големите световни транснационални субекти, които имат за цел подобряване на условията за техния бизнес.
Така ли стоят нещата за малките или средните, според някои класации на държавите
в Европейския съюз държави, каквато е Република България? Определено движението на светът в посока на „единен световен ред” е в позитивна посока. Но тук за нашата страна е важен въпросът дали това е в същата степен добро както за големите държави от формата G7-20, от които са основните шеархолдъри на големите транснационални компнии. Внимателен анализ на процесите показва, че ползи има и за страните
от групата в която се намираме и ние – Република България но разликата е, че ползите за двете групи държави са неразмерни в количествено и качествено отношение.
От гледна точка на теорията за трипластовото развитие на света, Република
България се намира в групата на полупериферията, за която е извесно, че въпреки
усилията на тези страни да настигнат страните от център – най-равитите страни в
света, те все по-осезаемо изостават от тях. Това изглежда парадоксално. Но логичното обяснениее е, че въпреки по-малкия процентен ръст н агодишният им брутен вътрешен продукт спрямо този на страните от полупериферията, ножицата в стандартите
все повече се разтваря. Това означав, че изоставането ни става все по-голямо въпреки
усилията ни да ги стигнем. Това се обяснява с факта, че въпреки по-малкия годишен
ръст в икономиката развитите страни произвеждат по-голямо количество нетна маса
блага и се развиват по-бързо от страните в полупериферията, в която група сме и ние.
Другата обективна действителност е, че че Република България е малка рекурсивна система както в регионален мащаб – Европейския съюз така и в глобален мащаб.
Базирайки се на известните системни закони имаме обективната предопределеност на
мястото в двете системи на коеот сме в момента или на близко около него. Тези
факти изглежда предопределят нашата съдба в бъдеще. Това е така. Възниква въпросът можем ли да си търсим по-добро позициониране в регионалните системи и в
глобалната система. И ако може, какви са възможните варианти или вариант. Това е
върпосът за стратегическово позициониране на Република България в посочените две
системи. СНС трябва да включва в себе си такива стратегически цели за държавата
ни и нещо повече – да показва пътя за тяхното постигане. Такова нещо не може да се
види в сега действащата стратегия както и в проекта за новата такава.
2. В контекста на концепцията за „Единен световен ред” водеща е ролята и стратегията на САЩ изразяваща се в едностранния им ангажимент да са идеолога, организатора и ръководителя на този процес в света. Това, в определен период от време
след разпада на двублоковата система беше по-лесно осъществимо. Но тенденцията
на развитие на мощта на други световни играчи ще налага САЩ все по-вече да се
съобразява с тях в позицията си на тази роля. Това се знае добре от лидерите и стратезите на САЩ и то бе показно още на срещата на високо равнище на страните-членки на НАТО в Чикаго през 2012 г. където бе обявена концепцията за преместване на
фокуса на интерес на НАТО от Европа към далечния изток. Разбира се това е нормална рефлексна реакция на хегемона да се грижи за своята лидерска позиция в света и
да не допуска развитие на възникващия конкурент за тази позиция. Тази тенденция се
потвърждава и от добре известната теория на Кондратев за дългите цикли на икономическото развитие на световната икономика. Според нея в края на всеки такъв ци23
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къл и започването на новия става смяна на световния хегемон. Това ще в движещия
мотив и обективност на световните икономически процеси, които ще определят и политическите в годините до 2030-2050, когато се очаква да е краят на настоящия и началото на следващия икономически цикъл. Не е далеч 2030 г., а нашата стратегия
мълчи, няма идея какво трябва да правим за да се готвим за това. По-точно нашите
творци на стратегията волно или неволно изпускат този въпрос. Освен това СНС не
се занимава и с други жизнено важни стратегически проблеми на държавата ни като
проблема с демографската криза както и с проблема за увеличаващата се неграмотност. Не решаването на тези проблеми ще има вторични ин от по-висок порядък последствия в периода от следващите 10-30 години о повече.
3. Процесите на известна интеграция основно в Евразия и включването на
Бразилия и Южна Африка, които можем условно да наречем Източния свят, създават
втора група от държави, които защитават своите глобални геополитически интереси.
Без да навлизаме в тази сложна материя следва да отбележим, че тези процеси до известна степен са резултат от няколко обективни фактора:
 На първо място от преценката на тази група страни, че приближаващата
инвазия на Западната група страни към техните територии и водни пространства
създава известни рискове за тях.
 На второ място от нарастващия им икономически и политически потенциал.
 На трето място, на стремежа им за по-голямо влияние върху развитието на
глобалните процеси. В това отношение като пример може да се посочи концепцията
на Китайската Народна Република (КНР) „Един пояс – един път.” Това е още едно
потвърждение на теорията на Кондратев и е една сериозна заявка за глобално влияние в света изразено чрез тази стратегическа концепция. Тези факти не са ли достатъчни за да се осъзнаем – ако можем. За сега и в проекта на новата СНС на Република
България не се забелязват такива нюанси. На какво се дължи това? Отговорът на този
въпрос е обект на по-задълбочено изследване. Но очевидно е, че има нещо, което може и трябва да се направи по-добре в интерес на националната сигурност на Република
България. И трябва да се направи. В България има много подготвени учени и експерти, които могат да бъдат полезни в това отношение и които не се поддават на изкушението да са „творци” на теории и стратегии звучащи приятно за ушите на властващите. Необходимо е да се използва целия научен потенциал на тези учени и експерти.
Не трябва да се подценява и експертизата на хората от държавната администрация,
които не са подвластни на политическите настроения на деня. За целта трябва да се
организира процесът на преглед на СНС с нормативна уредба. Такова становище е
предложено на ръководството на известно министерство още през 2006 г. (нарочно
не споменавам кое е това министерство). Видимо културата на нашия управленски
състав е далеч от тази визия все още.
В глобален план може да се приеме, че тези две концепции включват в себе си
пълно или частично други концепции на водещите играчи от всяка една от двете групи страни – Западната и Източната. Това означава, че развитието на света в следващите няколко десетилетия ще се извършва под влиянието и въздействието на геополитиките на тези две глобални стратегически концепции на тези две групи държави.
Освен това заслужава внимание и факта, че САЩ и НАТО (т.е. Западната група
държави) премества фокуса на вниманието си от Европа към Азия – Стратегията на
НАТО от Чикаго, 2012 г. Това от своя страна стана катализатор за обединение на
страните от Източната група. Засега защитата на интересите на всяка една група се
извършва в полето на политиката и икономиката, гарнирани с демонстрация на възможности от силови инструменти.
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Ако се базираме на теорията на Кондратев за дългите икономически цикли на
развитие на световната икономика и за наличието на една държава-хегемон по време
на всеки цикъл може да се обясни действието на Западната група държави и реакцията на Източните.
Тази глобална тенденция трябва да се отчита от СНС през призмата на ролята,
мястото и обективните възможности на рекурсивната системна единица (държавата
разглеждана като такава), с много ниска степен на относителна самостоятелност да
влияе върху поведението на глобалната система. Тази обективна закономерност налага това да намери коректен текстови израз в СНС. Тези важни обстоятелства
влияят решаващо при определяне на по-адекватното геостратегическо позициониране на такава рекурсивна система като нашата държава в глобалната система.
Структура и съдържание на СНС
Теоретичният модел на СНС трябва да се базира на доказани теоретични постановки за стратегията и на изводи от емпиричните изследвания на стратегиите на подобни държави с отчитане на техните цели, външни и вътрешни условия и ресурсни
възможности [1], които трябва научнообосновано и творчески да се прилагат в нашата СНС. Към 2006 г. е извършен сравнителен анализ на СНС на 10 (десет) държави:
САЩ, Канада, Румъния, Чешката република, Унгария, Словения, Литва, Латвия,
Естония и на Република България. (Българския опит при създаването на първата
Концепция за национална сигурност от 1998 г. и проекта на Стратегия за сигурност
на Република България, приет и внесен в 39-ото Народно събрание с Решение № 12
на Министерския съвет от 7 януари 2005 г.)
Основните изводи в резултат на анализа са:
 Във всички държави се използва понятието „стратегия” с изключение на
България и Естония, в които се използва понятието „концепция”.
 Всички държави в заглавието определят стратегията си като стратегия за
„национална” сигурност с изключение на Чешката република и на български проект –
концепции.
 Националните интереси и споделените общочовешки ценности се приемат за
изходен пункт при разработването на СНС от повечето държави, чиято защита е основната крайна и неотменна цел на стратегиите за сигурност.
 Анализите показват, че не съществува унифицирана, единна споделена
структура на стратегиите. Съдържанието на повечето включва преамбюл, увод или
общи положения, оценка на стратегическата среда за сигурност, на предизвикателствата, рисковете и заплахите за националните интереси, формулирани стратегически
цели и политически действия за тяхното постигане, описание на системата за сигурност и заключение.
 Характерна черта на повечето стратегии е различна степента на конкретност,
специфика и дълбочина на анализ на националните интереси, стратегическата среда,
стратегическите цели и политиките за постигането им. Текстовете в повечето от тях
не предлагат метрични характеристики, дори и качествени такива. Което прави невъзможно измерване на постиженията на стратегията, а следователно и управлението
на постигане на стратегическите цели.
 В СНС на някои държави (Унгария, Чешката република) е предвидено разработването на отделни стратегии за различните аспекти на сигурността – военна (отбранителна), вътрешна, икономическа, социална, защита на природната среда, на
културното наследство и т.н.
 Като важна стратегическа задача в повечето СНС е посочено усъвършенстване или реформиране на системите за национална сигурност.
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 Подходите при разработване на СНС на някои от стратегиите (Унгария) се
базират на предварително приети от парламента основни принципи на националната
политика за сигурност и отбрана.
 Други държави (Румъния, Литва, Латвия) предвиждат изработване на закони
за националната сигурност или закони за съвет за националната сигурност (отбрана)
като ръководен орган.
 Като писмен документ СНС са оформени в раздели, подраздели и точки, като
има и отделни изключения от тази практика.
 В нито една от изследваните СНС не е фиксиран срок на валидност. В
Българската концепция е дадена характеристиката й на средносрочен документ (8–10
години напред). В сега действащата СНС е посочен срокът й на действие – 2020 г.
 В повечето СНС са посочени периодичността на прегледа на изпълнението
на стратегията и внасянето на необходимите допълнения и изменения в нея в зависимост от измененията в средата за сигурност.
Въз основа на анализа повечето държави озаглавяват документа Стратегия за
национална сигурност. Такава е и кратката практика у нас. Без да се задълбочаваме в
етимологията и съдържанието на понятията концепция и стратегия обобщаваме, че те
са различни и за нашата цел понятието стратегия е правилното. Освен това, пред понятието сигурност следва да се постави определението национална, което дефинира
за каква сигурност става въпрос в документа. От семантична и съдържателна гледна
точки правилното наименование на писмения документ е Стратегия за национална
сигурност на Република България.
Основната фундаментална отправна точка от която позиция следва да се разработва СНС са националните интереси, които обобщаваме в понятието национален
интерес.
За да е по-ясно и точно, от теоретична гледна точка ще отбележим други два важни елемента в рамките на които се дефинира националния интерес. Това са националния идеал и господстващата национална култура на дадения исторически етап в който се разработва СНС. Несъмнено между тези две понятия съществува пряка връзка и
в същото време взаимна реверсивност в тяхното развитие в континуума на времето.
Националният идеал се дефинира в рамките на действащата рамка на националната
култура на даден исторически етап от нейното развитие. Националният идеал е онази
отправна бъдеща точка до която нацията желае да достигне в определен етап от своето развитие. От това следва, че лидерите на нацията трябва да генерират националния
идеал, които трябва да бъде в рамките на съществуващата национална култура към
момента. Да го представят на хората от нацията, които да го споделят и възприемат
като пътеводна звезда в своето развитие.
Какво е СНС и какво е нейното предназначение? Тя е важен стратегически документ трасиращ пътя за постигане на стратегическите цели на държавата ни, който
се приема с решение на Народното събрание и служи за пътеводител към постигане
на националната цел при управлението на държавата от изпълнителната власт областта на националната сигурност. От тази гледна точка, се налага изводът, че СНС
трябва да има задължителен характер за законодателната, изпълнителната и съдебната власти, които имат задачата да я превърнат в действие. За да се постигне това
трябва да се предвидят подходящи механизми и процедури в държавата. Засега такива няма. Това обяснява и постиженията ни в това направление.
На базата на анализа на външната и вътрешна среда, в която държавата ще реализира своята СНС се извършват определени аксиоматични допускания и прогнози за
развитие на средата за сигурност, които стават основа за генериране на СНС. От тази
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гледна точка следва важен, методологически извод за практиката на държавата относно периодичността на прегледа и оценката на адекватността на СНС към текущата външна и вътрешна обстановка. Бидейки изградена на базата на приети постулати
и прогнози (които са с определена степен на достоверност, по-малка от 100%) следва
да се държи постоянно сметка за адекватността на приетата и действаща вече СНС
към даден настоящ момент, който се явява бъдещ спрямо момента на приемането.
Следователно от тази постановка могат да се направят следните важни изводи:
1. В държавата трябва да има нормативно уреден период на преглед на СНС.
Най-добре е тази регулярна периодичност да бъде уредена чрез изричен закон.
2. Законът трябва да решава и организационния и процедурен въпроси за прегледа на СНС. Това означава да разпорежда кой, кога и как да инициира и кой да администрира процеса на преглед на СНС. Кои министерства, институции, държавни
агенции, научни и образователни институции, и др. държавни и недържавни законни
организации да вземат участие в разработване на СНС. Това е дълъг процес, който
трябва да се базира на концепцията за използване на интелекта на цялата нация. За да
стане това факт, трябва законово да се регламентира участието и на други организации и техните специалисти в процеса на генериране на СНС. Липсата на такъв нормативно организиран процес поставя в риск съдържанието на СНС да се разположи основно в полето на политическото говорене, популизма и да има безличен и описателен стил и съдържание. Такъв подход лишава СНС от строго научни методи и принципи за разработване, което води до липса на сериозни научно обосновани и реално
измерими ресурси за постигане на поставените цели, а от там и за адекватно управление на сигурността на нацията.
3. Нормативната уредба трябва да разпорежда правомощията, задълженията и
отговорностите на всички участници в процеса на генериране на СНС – министерствата, ведомства и институции и сроковете за тяхното изпълнение. Освен това трябва
да се регламентира модела на изработване, процедурите и сроковете за съгласуване
на съответните работни варианти на СНС в държавата. Трябва да не се допускат противоречия в нормативната база, касаеща проблемите на СНС в различните нормативни актове [2].
4. Важен е проблемът за регламентиране на изграждане и поддържане на необходимата култура в управленския състав в държавата за създаване и изпълнение на
СНС в контекста на въпроса за Национална стратегия за развитие на Република
България, който е елемент от стратегическата култура и практика на самата нация.
Методологиите и процедурите за разработване на СНС са различни в различните
държави. Изследванията показват, че няма установени единни и общоприети практики. Това не означава, че ние не можем, и че не трябва да си разработим и установим
практика по темата която да се развива, обогатява и усъвършенства в интерес на изработване на полезна и работеща СНС, както и нейния регулярен и периодичен преглед и отчет за изпълнението й. Това е призвание на научната общност и на практиците-управленци в интерес на просперитета на Република България.
Литература:
1. Манев и колектив, Национална сигурност и отбрана. Теоретични модели и методики, ВА, 2006, с. 10-48
2. Нейкова, М., Понятието „национална сигурност” – съвременни аспекти, Доклад
на научна конференция с международно участие, БСУ, 27-29 юни 2017 г.
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BULDING ADAPTIVE STARTEGIES FOR NATIONAL SECURITY
IN GLOBALIZING WORLD
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University of Library Studies and Information Technologies
Резюме: Развиващият се глобализационен процес се съпровожда с предизвикателства, в резултат на характерните особености в културно-цивилизационното развитие
на нашето човешко общество проявяваща се на настоящият етап. Това е ефекта
от два взаимно свързани фактора: изначалното единство на света в който живеем
като даденост, и все по-високата степен на познание за съществуващите връзки и
взаимодействия в процеса на нашето развитие. Това формира необходимостта от
разработване на стратегии за сигурност, които да позволяват адаптиране на
общественото развитие в новата система на взаимоотношения.
Ключови думи: Глобализация, предизвикателства, взаимодействие, стратегия за
сигурност, адаптация, система.
Abstract: The evolving globalization process is accompanied by challenges as a result of
the peculiarities of the cultural-civilization development of our human society at the present
stage of the development. This is the effect of two interrelated factors: the primordial unity
of the world in which we live as a given, and an ever higher degree of knowledge of the
existing ties and interaction in our development process. This forms the need to develop
security strategies for the adaptation of social development to the new system of relations.
Key words: Globalization, challenges, interaction, security strategies, adaptation, system.
Една от характерните особености в културно-цивилизационното развитие на човешкото общество, проявяваща се на настоящият етап е глобализацията. Това е ефекта от два взаимно свързани фактора: от една страна единството на света в който живеем, като даденост и едновременно все по-високата степен на познание за съществуващите връзки и взаимодействия в процеса на нашето развитие. От друга страна, в
резултат на нашето цивилизационно развитие става възможно да реализираме
социално-обществените си взаимоотношения извън установените географски граници и културно-исторически различия.
В този контекст се налага извода, че ние (хората) изучавайки светът около нас в
неговото многообразие и взаимна свързаност установяваме, че светът е глобален по
своята същност и по-нататък прилагаме това в интерес на нашето развитие. Следователно колкото по-вече знания и опитност придобиваме за света[1], толкова повече възможности придобиваме за нашата физическа и социална адаптация. Предвид многообразието на света, ние търсим решения в различни области: околна среда, ресурси и
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научно технологични възможности за тяхното използване, икономически и финансови механизми за социално управление. Тези области по своята същност са се формирали като структурни елементи при изграждане на дългосрочни визии и стратегии за
развитието ни, чрез национални, регионални и съюзни подходи. Това е причината да
търсим непрекъснато решения на съществуващото предизвикателство изразяващо се
в създадените възможности за развитие и стремеж за запазване на националните
културно-исторически ценности и интереси. Тези противоречиви на пръв поглед въпроси се решават при разработване на стратегиите за развитие на националните държави, отделно взети или свързани в регионални съюзи.
Изложеното по-горе формира необходимостта от анализ и разработване на стратегии за сигурност, които да позволяват адаптиране на общественото развитие в глобализиращият се свят. За тази цел предлагам в процеса на разглеждане на темата да
приемем следния илюстрационен структурен модел на две основни понятия в областта на сигурността: „среда за сигурност” и „сигурност”, елементите на които са изобразени в йерархична последователност.
Първото понятие е „Среда за сигурност”: Разглеждаме два илюстрационни
модела – на фиг.1 обща структура, а на фиг. 2 – модел на регионална сигурност[2].

Фиг. 1. Среда за сигурност-общ модел

Фиг. 2. Среда за сигурност – регионална

Ядрото на средата за сигурност са хората (фиг.1, елемент1), а в регионалната
среда (фиг. 2) – държавите от региона, което недвусмислено показва пряката взаимна
зависимост на двете структури. Спояващият/организиращият фактор за обществото
са ценностите и формираните от тях интереси (фиг.1, елемент 2), които се разделят
на непреходни и преходни (резултат от реализиране на определен етап). Развитието е
свързано от една страна с необходимост от ресурси (фиг.1, елемент 3), а от друга с
необходимостта за защита на обществото/сила (фиг.1, елемент 4) от възможни опасности и заплахи.
Анализът на гореизложените структури налага следните изводи при формиране
на дългосрочни визии и стратегии за развитие: първо, йерархичната взаимна зависимост на отделните елементи на средата за сигурност (фиг.1) налага дефиниране и ясно разграничаване на непреходните ценности и интереси от тези формирани за реализиране на определен етап от развитието; второ, в средата за регионална сигурност
(фиг.2), реализирането на национално развитие е невъзможно без ясен национален
модел (стратегия) на средата за сигурност. Липсата на национално дефинирана и
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йерархично изградена среда за сигурност създава тенденция за нейното „разтваряне”
в регионалните компоненти/други държавни образувания (фиг.2) .
Второто понятие „Сигурност”, независимо от провежданите до момента анализи
за използване на различни нива и популяризираните твърдения, че за сигурността няма точно определение, ние ще използваме както бе казано по-горе, структурният модел изобразен на фиг. 3.

Фиг. 3. Структура на сигурността

Този модел ни дава възможност да дефинираме сигурността като динамично състояние на системата от структурни елементи с приемлива за обществото динамика на
промяна както на отделните елементи, така и на системата като цяло. Трябва да отбележим, че „неидентифицираните” елементи са едни от най-големите предизвикателства в поддържане устойчивостта на системата сигурност на различните нива.
От изложеното по-горе се определя сложността в изграждането и поддържането
на единната глобална сигурност в среда формирана на основата на различни национални, а в последствие и регионални съюзни интереси и ценности. Тази задача се решава чрез създаване на стратегии за сигурност, като взаимната зависимост определя
и определена степен на самостоятелност при реализиране на националните стратегии. При това, следвайки горе разгледаните модели (фиг.1 и фиг.2) можем да направим следните изводи:
 колкото по-самостоятелна е дадена държава във възможностите си за ресурсно
осигуряване (фиг.1, ел. 3) толкова по самостоятелна е в изграждане на възможности
за защита (фиг.1, ел. 4) и достатъчно категорично са дефинирани националните интереси в т.ч. и непреходните. Или казано в системата на йерархичното построение на
елементите – държава имащата възможност и технологично е в състояние да осигури
развитието си сплотява поданиците си чрез ясно изразени национални ценности.
 малките държави, в системата на глобализирано ресурсно осигуряване и невъзможност да изградят самостоятелна ефикасна система за защита на ценностите и
интересите си, са принудени да развиват съюзни[3] подходи, които както видяхме на
фиг.2, изискват създаване на единни съюзни елементи на средата за сигурност, от
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които ресурсните възможности и възможностите за защита (фиг.2, ел 3, ел.4) са разбираеми и се приемат. Сериозното предизвикателство за тези държави е дефинирането на непреходните национални ценности, формиране на интереси и тяхното интегриране в приетите съюзни такива.
Като резултат големите икономически развити държави са в състояние да налагат
и абсорбират елементи от сигурността на други държави, които са ги избрали за
съюзници. В качеството си на такива те изискват създаване на съюзни елементи
(фиг.2 елементи 3, 4) с по-голяма относителна тежест от националните в това число в
системата на националните интереси.
С въвеждането на тези понятия за настоящия етап на развитие бихме могли да
възприемем по-ясно съществуващите анализи и заключения по отношение еволюцията на концепцията[3] за сигурността, която е предмет на изучаване и обсъждане. По
своята същност концепцията за осигуряване възможностите на обществото, държавата и отделния човек за развитие (фиг.1) формира системна обобщаваща идея за изграждане на съставните елементи или с други думи създаване областта за сигурност.
От друга страна, доколкото концепцията за сигурност сама по-себе си не е документ
за управление, то тя се явява основата за реализиране на политическите амбиции на
управляващите в системата на стратегическо планиране разработващи концептуални
документи – „доктрини”. Изследователите определят концепциите, доктрините, като
стратегическо дългосрочно планиране.
Разглеждайки по-горе (фиг.1 и 3) структурата на понятията сигурност и среда за
сигурност виждаме, че ядрото/ползвателя на сигурността са хората и доколкото
самите ние изграждаме и едновременно с това променяме елементи на тази среда, то
на определени етапи плановете ни (стратегии и доктрини) трябва да се променят. В
този контекст стратегиите, които насочват фокусът на социалните усилия в идентифицирани направления на определен етап се определят като средносрочни, като към
тях се отнасят „стратегиите за национална сигурност”. В този контекст е и обобщението на Хелмут фон Молтке, че „Стратегията е продължение на първоначално
водещата мисъл в съответствие с променящите се условия”.
От изложеното по-горе е разбираема появата и промените в стратегиите за
национална сигурност в света, които изследователите разглеждат на отделни етапи в
зависимост от обществено политическата среда. До средата на ХХ век, термина
сигурност се асоциира със способността за военна защита. Краят на втората световна
война е съпроводен и с технологично обновление на средствата за водене на война –
ядрено оръжие[4], което става част от военния арсенал на двата военно-политически
блока (НАТО и ОВД)[5], което води до промяна на концепцията за водене на война, а
от там и на стратегиите за национална сигурност. От тази гледна точка, създадения
двуполюсният модел на организиране на света предполага и по своята всъщност
„държи” националните стратегии за сигурност в системата на върховенството на
„военната безопасност”, на която се „подчиняват” основните жизнено важни въпроси
(икономика, култура, образование, индустрия и други елементи). Тук би трябвало да
отбележим, че в сравнително балансираните взаимоотношения между двете системи/блока/ основните по своята същност промени са във военното противопоставяне,
което предизвиква промени във военните доктрини и стратегии.
Краят на студената война, разпадането на двуполярния свят и формиране на
еднополярен свят, доминиран от САЩ като глобална сили предизвика дълбока качествена промяна в целия свят. Най-дълбоки се оказват промените в страните от раз-
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пусналият се социалистически блок[6], които с решение от 31 март 1991 год. на политическите си ръководители се оказват извън-системни елементи. От една страна са
разрушени съществуващите съюзни стратегия и доктрина, а от друга – не са изградени собствени (извън съюзните) национална доктрина и стратегия. Приемайки демократичния модел на развитие и пазарната икономика в Европа, бившите социалистически страни навлизат в период на трансформация изискващ собствени национални
концепция, доктрина, стратегия. Без да навлизаме в задълбочено изследване на този
процес, можем да кажем че за нашата страна изграждането на средата за сигурност в
новите условия[7] се полага през 1990 год. с промяна в Конституцията[8] (основния
закон) от 1971 год., а впоследствие свикване на Велико Народно събрание приемане
на новата Конституция, 13.07.1991 год. До каква степен са дълбочинни промените в
социално политическата система на страната ни говори факта, че едва през 2011 год.
успяваме да приемем Стратегия за национална сигурност, която позволява да се
фокусират националните усилия на съществуващите вероятни предизвикателства
в средносрочен план.
Ако разгледаме САЩ, приета като държава с установена демокрация, с разпадането на двуполярния свят тя продължава своята концепция за глобално влияние, но
през 1991 год. внася промени в стратегията си за национална сигурност[9], които отразяват промените настъпили в геополитически мащаб. Според обобщението[10] на
основните съждения в стратегията ясно се дефинира новата среда за сигурност и
структурата на сигурността: „Както и при своите предшественици, американскосъветската връзка е по необходимост отправна точка на всеки анализ на стратегическите варианти на САЩ. Докладът от август 1991 год. обаче разширява определението за национална сигурност, като полага съгласувани усилия за разширяване
концепцията за национална сигурност, така че да включи икономическото здраве
въпреки че не включи адекватно обсъждане на прилагането на тази концепция.
Докладът от 1991 год. премести фокуса на военната подготовка от пряката конфронтация със Съветския съюз към регионалните конфликти. Той повдигна въпроса
за формата на бъдещото ядрено възпиране, опитвайки се да превърне усилията за
оръжеен контрол от изток-запад на север-юг. По този начин доклада обхваща четири стълба: възпиране и защита; предно присъствие; отговор на кризи, както и
способността бързо връщане към системата базирана на заплахи, ако е необходимо
(„ние трябва да сме в състояние да се съсредоточим по-вече върху усъвършенстването на сигурността- в развиващият се свят, по-вече в политически, социален или
икономически смисъл отколкото военен.[11]
Тук бихме могли да обобщим, че в сравнително устойчивата и еднотипна динамика (предимно във военната област) на средата за сигурност на двуполярния свят
(до 1989-1991 год.) стратегиите за национална сигурност на САЩ и Съветския съюз,
като основни „съдържатели” са считани за устойчиви. Промяната се е концентрирала
предимно във военните стратегии, чийто елементи (военните способности) са били
обект на промяна. Второто, което е по-важно – нито една от двете системи не е била
готова за настъпилите „внезапни”, макар и преследвани през годините промени, в резултат на разрушаване на двуполярния свят поради което промяната на стратегиите
се извършва постфактум на настъпилите промени. По отношение на Р България
(приела официални своята стратегия за национална сигурност едва през 2011 год.),
това е вероятната причина за политическите „маневрирания” и отсъствие на съществен напредък през този период.
Както вече сме разглеждали, в утвърдения с мълчаливо съгласие период на едноличното лидерство на САЩ се формира многополярен свят с няколко центъра32
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Индия, Китай, Русия. Тези центрове изграждат своя мрежова структура в областта на
икономическото си развитие (БРИКС, ШОС, ЕАЭС) за по-гъвкаво взаимодействие с
вече утвърдените политически и икономически системи на Европейския съюз (ЕС) и
САЩ. Това променя отново принципно геополитическата среда и геостратегическите
концепции на страните.
Ако възникналите през този период военни конфликти в различни райони на света срещу диктаторски режими определяните като „цветни революции” можем да
обясним с положенията на Стратегията за национална сигурност на САЩ (разгледаната по-горе), то проявленията на много полярния свят в определена степен се игнорират. На 70-та юбилейната сесия на Общото събрание на ООН[12] макар и изслушани, но не бяха разбрани изявленията на ръководителя на Иран Хасан Рухани , Китайския ръководител Си Дзи Пин[13] и Президента на Русия Вл. В.Путин[14] в контекста
на формиращите се нови взаимовръзки. Като потвърждение на гореизложеното
съждение за‚ неразбиране” или може би „не приемане” на новите условия е изказването на Президента на САЩ, Барак Обама[15] в което той традиционно подчертава
надмощието на САЩ, като световна военна сила привързаността си „на силна демокрация и изграждане на международен ред”.
В последващия на 2014 год. период, когато са създадени условия за промяна на
политическата система в Украйна, масираната имигрантска вълна в Европа от близкия и средния изток, Афганистан по същество настъпва несъответствие стратегиите и
доктрините на участниците в този процес. В Националната стратегия за сигурност на
САЩ[16] са затвърдени като водещи лидерството на САЩ и пътя по който то ще се
осъществява.
„Всяка успешна стратегия за гарантиране на безопасността и интересите на
американския народ и повишаване на нашата национална сигурност трябва да започнат с неоспорима истина – Америка трябва да води. Силното и устойчиво
американско лидерство е от съществено значение за международния ред основан
на правила, които насърчават глобалната сигурност и просперитет, достойнството и човешките права на всички хора. Въпросът никога не е дали Америка трябва да
води, а как водим.
В чужбина демонстрираме, че докато ние ще действаме едностранно срещу
заплахи за нашите основни интереси, ние сме по-силни, когато мобилизираме колективни действия. Ето защо ние водим международни коалиции да се изправим пред
острите предизвикателства, породени от агресията, тероризма и болестите. Ние
ръководим над 60 партньори в глобална кампания за разрушаване и в крайна сметка
да победим ислямската държава (ISIL) в Ирак и Сирия, включително като работим
за прекъсване на потока на чуждестранни бойци в тези страни, докато продължаваме да оказваме натиск върху Ал Кайда. Ние водим в глобалното усилие да спрем
смъртоносното разпространение на вируса „Ебола" при неговия източник”. [17]
По-нататък е отразена появилата се вече промяна по отношение на Русия: „В
близко бъдеще с нашите европейски съюзници ние ще усилваме прилагането на
строги санкции на Русия за налагане на разходи/икономически натиск и възпиране
на бъдещата агресия. Докато отговаряме на тези предизвикателства, ние преследваме исторически възможности”.
Като естествен резултат и принос към стратегията за национална сигурност на
САЩ е разработена и приета (юни 2015 год.) Национална отбранителна стратегия[18],
която „се занимава с необходимостта от противопоставяне на ревизионистките държави, които са предизвикателство към международните норми, както и насилнически
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екстремистки организации[19] (НЕО/VEOs), които подкопават транс-регионалната
сигурност.” По отношение на реализацията на стратегията за глобално лидерство, във
военната стратегия се подчертава, че многобройните коалиционни усилия са резултат
от „укрепване на нашата глобална мрежа от съюзници и партньори. Тази интегрирана
стратегия ни налага да провеждаме синхронизирани операции по целия свят”
В Стратегията за национална сигурност на Русия[20], 31 декември от 2015 год. тя
се определя като „документ за стратегическо планиране, определящ националните
интереси и стратегически национални приоритети на Руската Федерация, целите,
задачите и мерките в областта на външната политика, насочени към укрепване на
националната сигурност на РФ и осигуряване на устойчиво развитие на страната в
дългосрочна перспектива.”
Стратегията отразява „възраждащите се традиционни руски духовно нравствени
ценности…Налице е консолидация на гражданското общество около общи ценности, формиращи основата на държавата, като свобода и независимост на Русия,
хуманизъм, между национален мир и съгласие, единство на културите на многонационални народи на РФ, уважение на семейните и етническите традиции, патриотизма”. Следвайки националните си цели, в стратегията са дефинирани новите заплахи за сигурността произтичащи от „противодействието на САЩ и техните съюзници, стремящи се запазят своето доминиране („лидерство”, редакция на автора) в
световните процеси.” и което е много показателно, стратегията поставя като заплаха
„реализиращата се от тях (САЩ и техните съюзници – бележка на автора) политика на сдържане на Русия предвиждаща оказване върху нея на политически, икономически, военен и информационен натиск.”
И тук в развитие на основните положения на Стратегията за национална сигурност на РФ, е разработена и приета Военна доктрина[21], където са „отчетени основните положения на Концепцията за дългосрочно социално-икономическо развитие на
РФ в периода до 2020 год., Стратегията за национална сигурност на РФ до 2020, а също съответните положения от Концепцията за външна политика на РФ, Морската
доктрина на РФ до 2020 год., Стратегията за развитие на Арктическата зона на РФ и
осигуряване на националната сигурност до 2020.” Решаващите стратегически цели на
сигурността със военни мерки според доктрината ще става „само след изчерпване
възможностите за въздействие с политически, дипломатически, правни, икономически, информационни и други инструменти от ненасилствен характер”. В доктрината е
предвидено основните положения да могат да бъдат уточнявани, „ при промяна характера на военните опасности и военни заплахи, задачите в областта на осигуряване
отбраната и сигурността, а също и условията на развитие на РФ”
Стратегията за национална сигурност на Република Полша от ноември 2014 год.
[22]
, заменя тази приета през 2007 год. За разлика от горе-разгледаните примери
(САЩ и РФ), Полша е една от държавите в Европа, които преминават период на
национално утвърждаване и търсене на свое изява и самостоятелно „лице” в съюзните структури на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. Географски непосредствено разположена със кризисна Украйна, предполага тя най-бързо да промени своята стратегия,
„идентифицирайки националните интереси и стратегически цели в областта на
сигурността в съответствие с принципите и ценностите съдържащи се в конституцията.” Едновременно с това в документа изрично е подчертано, че „съдържанието е в съответствие със стратегиите на северноатлантическия съюз (НАТО) и
Европейския съюз (ЕС), като и с стратегическите документи за развитие на управлението на системата, особено в средно-срочен план за национално развитие.” По
отношение на Руската Федерация , документът я определя като съсед с който „счита
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да развива както двустранни взаимоотношения, така и такива във форматите на
„НАТО-Русия” и ЕС-Русия, в условията на пълно зачитане на международното право, включващо суверенитет и териториална цялост на държавите, както и свобода
да избират техен път на развитие, политически и военни съюзи”.
Едновременно с това влиза в сила и новата национална отбранителна стратегия,
чиято цел е „да разкрие опасностите към регионалната сигурност причинени от два
фактора: военните действия в Украйна и засилената конфронтационна политика от
страна на Русия”[23].
Република България, както вече споменахме по-горе приема своята Стратегия за
национална сигурност през 2011 год. [24] с хоризонт (валидност) до 2020 год. в резултат на което се създават възможности за разработване на останалите стратегически
документи. По отношение на външните заплахи е разработена и приета Национална
отбранителна стратегия през 2011 год., която е обновена през 2016 год. Остава въпросът за синхронизиране на Стратегията за НС и Националната отбранителна стратегия, който от разгледаните по-горе примери е решен в съответствие със системния
порядък на документите.
Разсъждавайки в системата на промяната на йерархичните елементи на средата за
сигурност и сигурността, възниква въпроса за степента на валидност на стратегиите
за сигурност – в конкретния случай стратегиите за национална сигурност
Очевидно, от разгледаното до момента бихме могли да кажем, че военна сигурност като еманация на концепцията за сигурността, характерна за отминалите периоди в това число и „студената война” не позволява на обществото своевременно да се
подготви и отговори на проблеми в другите области (икономика, политика, образование). Концептуалното разбиране на сигурността, като синергия от степента на изграждане на отделните елементи, следейки за устойчивостта на динамиката на техните промени и отношението на обществото към тях е ключово. Тази концепция изисква създаване на механизми под формата на политики, които определят как да се
изграждат елементите на националната сигурност и средата за сигурност и да определят не само настоящото/текущо състояния, но степента на синергия/общото проявление на сигурността. От друга страна е необходим механизъм за анализ на състоянието и възможните тенденции развитие на динамиката на взаимната връзка на националните, регионални и глобални елементи, като фактори.
Ако се върнем на стратегическите документи Р България от една страна няма
промяна в Стратегията за национална сигурност, независимо че:
А) Промяната в елементите на сигурността и степента на тяхната динамика на
промяна стават неприемливи.
- пропуснатите икономически ползи в резултат на икономическите санкции налагани от ЕС на Русия;
- очевидна липса на синхронизация в политиката на ЕС (противоречия между
отделни държави) по отношение на имигрантите – разпределение и политики
на интегриране. Очакването на централизирани решения и указания какво да се
прави;
- излизането на Великобритания от ЕС и възможните последствия в национален
план (образование, търговско-икономически отношения, двустранни перспективи)
- липса на ясна национална политика по отношения на държави извън ЕС в
новите условия.
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Б) Средата за сигурност.
В резултат на промените в геополитическата среда и недостатъчната степен на
изграждане на елементите на националната сигурност по описаните по-горе причини
(А):
- липсват достатъчно ресурси за развитие на хората в националната държава,
което не позволява да се реализират поставените цели от стратегията.
- съществува тенденция за демографски срив, който пряко ще се отрази на:
 Националните отбранителните способности (фиг1, елемента „отбрана” 4.),
а от там и на съюзния ни принос (фиг 2, ел.5);
 Засилването и превеса на съюзните отбранителни способности (фиг.2 ел.5)
над националните (фиг.2, ел.4) създава сериозни тенденции за невъзможност за реализиране на „Националните и секторните приоритети и политики за сигурност са насочени към защитата на националните интереси, като
се отчита динамиката на средата за сигурност при оптимално разпределение на ресурсите за постигане на ефективно управление на системата за сигурност”[25]
От друга страна приетата през 2011 год., Национална отбранителна стратегия е
актуализирана и приета през 2016 год. При това тук, наред с ново идентифицираните
дестабилизиращи фактори са включени: „кризата в Украйна и нарастващото прилагане на асиметрични и хибридни действия”; ролята на проявяващите се проблемни области в ЕС (бежанският и миграционен поток, Дъблинското споразумение за отговорността по предоставяне на убежище.), значението на Черноморския регион.
Тези два факта създават впечатление за „пренебрегване” или неглижиране водещата роля на Стратегията за НС и придържане или връщане към стратегията за сигурността чрез военна сила в системата на съюзна сигурност?! Липсата на политическа воля за системен анализ , оценка и адаптиране чрез актуализиране на стратегическите документи в конкретния случай ни налага да „следваме” стратегиите на други
държави (съюзниците). Така на практика изглежда механизма за промените в Националната отбранителна стратегия.
С оглед на изложеното по-горе и формулирането на определени изводи възниква
въпроса, кои и как да бъдат определени индикаторите за адаптиране на дадена стратегия? Това е обект на отделно изследване, но изчакването да се случи дадено събитие, което да промени стратегията ни, както последните два – мигрантският поток и
кризата в Украйна е показател за липса на единна национална стратегия на определен
етап. В такива случай, както се е наложило в практиката за стратегия се приема политическата платформа на управляващата политическа сила, което в сложните междудържавни отношения дори и в съюзен формат, както е ЕС създава възможности за
следване на чужда на националните интереси стратегия. Ето защо е необходима и
национална изследователска и аналитична дейност за текущото състояние и възможните тенденции в развитието на всеки един елемент от сигурността и средата за
сигурност с отчитане на неговото отражение върху синергията на системата, която би
дала възможност да се определят тенденциите. Тези тенденции могат да бъдат един
от индикаторите/критериите за необходимостта от осъвременяване на действащата
стратегия.
В последните десетилетия, следвайки глобализационните възможности в държави характеризиращи се със собствени дългосрочни стратегии, като Великобритания,
Китай, САЩ, Русия, Турция [26] от една страна се съсредоточават усилия върху създа-

36

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

ване изследователски центрове чиято функция е не само да бъдат репродуцирани
факти в интерес на действащата политика, а и да дават възможни контекстни сценарии в регионален и глобален мащаб.
Определянето на индикатори за промяна на стратегията за национална сигурност
се явява ключова задача, която е обект на отделно изследване, в съответствие с приетия общо политически курс на държавата.
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FIGURATIVE AND VALUE COMPONENT OF SECURITY
CONCEPT
(ON THE MATERIAL OF THE BULGARIAN LANGUAGE
PHRASEOLOGICAL FUND)
Diana Ivanova Ilieva, PhD
University of Library Studies and Information Technologies
Анотация: Концептът е основополагащ термин в категориалния апарат на съвременната наука лингвокултурология. Неговата природа като многомерно смислово
образувание се състои от три компонента: понятиен, образен и ценностен. След
като осъществихме първата стъпка в анализа на един от не изследваните в лингвокултурологично отношение концепти – концепта сигурност (изследване на понятийното му ядро), цел на настоящото проучване е втора стъпка от анализа му – открояване на неговия образен и ценностен компонент върху материал от фразеологичния фонд на българския език.
Ключови думи: структура на концепта, концепт сигурност, понятийно ядро, образен и ценностен компонент, лингвокултурология, фразеологичен фон.
Abstract: A concept is a fundamental term in the categorical apparatus of the modern
science linguoculturology. The nature of the concept as a multidimensional meaningful
entity consists of three components: conceptual, imaginary and valuable ones. After having
performed the first step in the analysis of one of the non-linguistically investigated concepts –
the security concept (research of its conceptual core), the aim of the present study is the
second step of its analysis – highlighting of its figurative and value component on the
material of the Bulgarian language phraseological fund.
Key words: concept structure, security concept, conceptual core, image and value
component, linguoculturology, phraseological fund.
Създадена в края на XX век, младата наука Лингвокултурология неминуемо извървява пътя на сътворяване и противоборство на термините от категориалния й
апарат – специално образувани според специфичните й нужди или заимствани от
сродни науки. Научните търсения на лингвокултуролозите водят до създаване на термини с близко съдържание, което поражда неяснота, неопределеност, понякога дву38
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смислие. Такъв е случаят с термините концепт (Асколдов, Лихачов, Степанов, Карасик,
Воркачов, Слишкин и др), културема (Воробьов), лингвокултурема (Воробьов),
логоепистема (Верешчагин, Костомаров, Бурвикова), акумулема (Аврамова) и др.,
призвани да опишат основната категориална единица в лингвокултурологията. През
последните години става очевидно, че терминът концепт е значително по-често използван в научните среди. Не случайно известният руски лингвокултуролог С. Г.
Воркачов отбелязва, че терминът концепт като „чадърообразен” термин в конкурентна борба с останалите лингвокултурологични термини се оказва много по-жизнеспособен по честотност на употреба в сравнение с останалите протерминологични новообразования като „лингвокултурема”, „митологема”, „логоепистема”, и др. (Воркачов
2003: 5).
Като възлов термин в категориалния апарат на лингвокултурологията той представлява категория в сферата на мисленето; по тази причина е невъзможно тя да бъде
непосредствено наблюдавана, не е лесно и да бъде изследвана, тъй като не се поддава на измерване с тривиални мерни единици. За целта са нужни добре мотивирани
еднозначни критерии за анализ. Те са в основата на търсенията на изследователителингвокултуролози: изследване на етимологията на съответния концепт, анализ на
неговите лексикографски дефиниции от широк кръг източници, ексцерпиране на употребите му от различни дискурси, семантична трансформация на образните импликации на дадения концепт във фразеологичния и паремиологичен фонд. Сложността
при определянето на концепта произхожда от двустранната връзка между език и съзнание – категориите на съзнанието се реализират чрез езиковите категории и в същото време се детерминират от тях; културата детерминира концепта. С други думи,
концептът е ментална проекция на елементите на културата. Съотношението на феномените език и култура е извънредно сложно, т. к. езикът е част от културата и
същевременно е външен фактор за нея. Езикът и речта са сфери, в които концептът
намира своята предметна реализация. Когато понятието намери словесен изказ,
изразен чрез дума или словосъчетание, и имплицитно включи емоционални нюанси,
спомени и преживявания, то се превръща в концепт. Концептът съдържа тези значения, образи и етноспецифика в представите на индивида, на които той се опира в индивидуалния си опит, черпейки от богатия предшестващ опит на колективното познание.
Известният руски лингвокултуролог В. И. Карасик откроява три компонента в
структурата на лингвокултурологичния концепт като многомерно смислово образувание: понятиен (фактуален), образен и ценностен (Карасик 1996: 3). Понятийната
същност на лингвокултурния концепт е основата на неговата структура. Понятийният
компонент на концепта намира израз в човешкото съзнание във вербална форма. Останалите два компонента – образен и ценностен – са имплицитно съдържащи се в изследваните единици и са в основата на семантичната трансформация, която трябва да
бъде извършена от изследователя. Те са отличителните характеристики, по които понятието се отличава от концепта. Понятийната природа на лингвокултурния концепт
се свързва основно с лексикографското му описание, с анализ на семантиката на ключовата дума, нейните деривати, контекстуални синоними и антоними като част от
парадигматиката му. За определянето й в предходна наша статия (Илиева, Манев
2017) – първа стъпка в изследването на анализирания концепт – бе ексцерпиран и
подложен на анализ лексикографски материал от различни източници – етимологични, тълковни, енциклопедични, синонимични и тезаурусни речници.
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Сигурността е понятие, свързано с важни екзистенциални страни от живота както
на отделната личност, така и на групата. Поради тази причина то е едно от най-често
използваните и коментирани понятия; употребата му се налага все по-често в съвремието ни и това налага разглеждането му като концепт-константа (Степанов 1997).
Именно поради това е необяснимо, защо в редица български речници от самото начало на XX век, понятието сигурност, свързано с такъв важен показател от екзистенцминимума с много малки изключения не е отразено. Немногобройни са и случаите на
описание на понятието в лексикографски издания и от началото на XXI век.
Тук ще се позовем само на някои от изводите от изследването на понятийния елемент на концепта сигурност (Илиева, Манев 2017), който се разглежда в лексикографска съпоставка с лексеми от същия парадигматичен ред (лексеми като безопасност, опасност, риск, защита). Тълковният речник от 1973 г. разглежда лексемата
сигурност като „качество на сигурност, увереност, положителност” (както РСБКЕ
1959), но като второ вече е отразено значението „липса, отстраняване на всякаква
опасност, безопасност” (БТР 1973:920). С незначителна разлика е отразено това второ
значение на лексемата и в четвъртото издание на този речник „ липса на опасност;
безопасност” (БТР 2004: 881).
В края на 80-те години на миналия век наред със синонимични значения като
„положителност, категоричност, увереност” понятието сигурност е отбелязано и със
синоними като „безопасност, защитеност” и „гаранция, залог” (БСР 1987). Това е
стъпка напред в лексикографското отразяване на понятието, имайки предвид, че издаденият почти декада по-рано Синонимен речник въобще не включва понятия от
синонимния ред сигурност – безопасност (СРСБКЕ 1980).1
Аналитичният обзор на лексикографските определения за безопасност ни дава
основание да направим извода, че за българската езикова картина на света безопасността е свързана със „защитеност (не подложен на опасност), сигурност и безвредност”. Тук на предна позиция изпъква смисълът на ситуация/човек, които са безвредни или не подложени на някаква опасност (напр. безопасни храни, безопасни условия
за живот, безопасност на труда, на автомобила, на движението, на пациентите, на
ядрените централи, и др.) Сигурността включва семи като „увереност, категоричност,
надеждност”, „положителност”, „безопасност”, „защитеност”, „гаранция” (сигурен
отговор, сигурни взаимоотношения, национална сигурност, международна сигурност,
енергийна сигурност, информационна сигурност, социална сигурност, сигурност на
спирачната система).
За разлика от начални словоформи, регистрирани в паметници от 14-15 век и в
лексикографски източници от средата на миналия век (с основно значение „увереност, вярност, обезпеченост”), съвременното понятийно ядро на концепта сигурност
в българския език благодарение на синонимичните парадигматични отношения с лексемата безопасност визира семи със семантика „липса на опасност, защитеност”.
Направеният анализ на понятийното ядро на концепта сигурност въз основа на
богат лексикографски материал ни дава основание да направим извода, че понятийното му ядро има семибинарна структура (Илиева, Манев 2017):

1

Въпросът за „корените“ на двете давани като синоними в някои лексикографски източници
понятия сигурност и безопасност се разглежда в: Илиева, Манев 2017.
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За да се определи структурата на концепта е нужно да се вземат предвид и другите два компонента от същността му – образен и ценностен. Те отразяват съвременни асоциации и оценки и са имплицитно заложени основно във фразеологичния и паремиологичен фонд на всеки етнос. Настоящето изследване обхваща 474 фразеологични единици от състава на най-често използваните от българската езикова личност
изрази 2.
Образните асоциации са в основата на образно-метафорични конотации, сравнения или прецедентни връзки. Те са това, което е определящо за разграничаването на
концепта от понятието, лишено от фигуративност. Нещо повече, предметните и други конотации, участвали в изграждането на концепта, спомагат за разкриване на етнокултурната му специфика. Образните представи, създадени чрез прототипична категоризация на действителността, също играят роля за направените обобщения. „Хората създават конкретен или абстрактен образ на предмети, принадлежащи към определена категория. Ако с негова помощ човек възприема действителността, този образ
се нарича прототип: член на категорията, намиращ се най-близо до този образ, ще
бъде оценен като най-добър образец от своя клас или като по-прототипичен екземпляр в сравнение с всички останали” (Кубрякова, Демянков 1996: 144). „Образите” са
тясно свързани с възприятията. Те възникват въз основа на постъпващата информация от обкръжаващата среда. Образният компонент включва „зрителни, слухови, тактилни, вкусови или възприемани чрез обонянието характеристики на предметите, явленията, събитията, отразени в паметта ни” (Карасик 2002: 5). Благодарение на анализа на данните/информацията, получавана от външния свят, у езиковата личност се
появява определена картина – картината на света от нейното обкръжение, която е в
основата на пораждането на ред други образи.
Особено интересни са емпиричните резултати, получени от ексцерпирането и
анализа на фразеологичните единици. От тях е ясно, че когато става въпрос за сигурност, съзнанието на българската езикова личност е по-скоро заето от случаите на „не
2

Проучването е осъществено въз основа на два добре познати източника на фразеологични
единици в България: книжното издание на Вътов 1998, както и на достъпния онлайн фразеологичен речник „Български фрази и изрази”.
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сигурност”: липса на защитеност (185 фразеологизма и 15 техни варианта) и на липса
на сигурност (158 фразеологизма и 10 техни варианта). Положителните явления, касаещи сферата на сигурността, са намерили значително по-малко честотен езиков израз: семи от понятийното ядро на концепта сигурност като „увереност, категоричност, надеждност” (49 фразеологични единици и 5 вариантни форми), „защитеност”
(20 фразеологични единици и 2 вариантни форми), „гаранция” (15 фразеологизма),
„липса на опасност” (14 фразеологизма), „липса на безвредност” (само 1 регистриран
пример със свой вариант).

Ще се спрем на всяка от семите. С най-много фразеологизми е представена
семата липса на защитеност – 42,2% (общо 200 примера от събрания корпус от 474
фразеологизма) – бутам пръст в раната, вадя нож, вдигам бял байрак, внезапно нападение, вартоломеева нощ, вземам здравето на някого, виждам сметката (на някого, нещо), един други се гризем и се ядем, жив-умрял съм, смъртна опасност, спуквам от бой, счупвам кокалите и мн. др. В повече от половината от примерите, обективиращи семата, образният компонент е представен чрез метафори (58%): влизам на
вълка в устата, вадим (дерем) си очите, вадя (изкарвам) душата на някого, вися на
косъм (на конец), гази ме валяка, горя между два огъня, глас в пустиня, подписвам си
смъртната присъда, смилам на кайма, ставам на кайма, смилам от бой и др. В последните три примера и предметният образ („кайма”), и глаголът („смилам”) предават
идеята за липса на защитеност, представяйки я образно като разрушаване, надребняване на цялото на малки парченца. В голяма част от ексцерпираните случаи (43%)
схемата е изградена въз основа на предметен образ - вадя нож; влизам (падам, хващам се, улавям се) в капана (клопката, примката); замирисва на барут, гледай (внимавай) в картинката; кръстоносен поход (срещу нещо/ някого); режа главата (на
някого); скрита заплаха; слагам на мушката; тегля куршума / ножа; фамилията ще
разплача и др. При някои от фразеологизмите предметният образ е съчетан със сома-
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тизми3: главата ми е в торбата, заравям си главата в пясъка, глас в пустиня, на
топа на устата, опря ножа до кокала, в други случаи – със зооними: гнездо на оси,
за една бълха цяла черга изгарям, попадам на вълка в устата, забърквам се като
куче в небрано лозе и др.
Образното възприемане на света около нас е представено чрез соматизми (без да
са в съчетание с други образни средства, самостоятелно) в една трета от ексцерпирания материал по семата: бутам пръст в раната, вадим (дерем) си очите, вдигам ръка
(на някого), влизам в устата (на някого), загазвам до шия, застива ми кръвта, режа
главата (на някого), с единия крак в гроба и др. Голяма част от тях са фразеологизми, свързани с обозначаване на главата и органите, разположени на/в нея: режа главата (отстранявам някого с груба сила), режа глави (жестоко ще се разправя с някого), влизам на вълка в устата, вадим (дерем) си очите, вися на косъм, главата ми е в
торбата, гледам с криво око, загазвам до шия, заравям си главата в пясъка, смазвам главата (на някого), строшавам (счупвам) главата на някого и др. Това не е
случайно: за не малко езикови картини на света, а очевидно и за българската, е типична представата за света, при която на главата е отредена главна функция: тя „взема решения”, тя определя посоката на движение и развитие, тя е една от жизнено
важните органи на човешкото тяло. Ето защо тя се асоциира с неща, жизнено важни и
за етноса – сигурността, имаща най-ярко представена сема „липса на защитеност”. „.
По същата причина душата на човека, непосредствено свързвана с виталността му, е
представена в метафорични фразеологични съчетания: вадя (изкарвам) душата на
някого, бъркам в душата. Семата „липса на защитеност” е образно представена и с
опорна дума „ръка/ръце” – друг начин да се изтъкне значимостта на образа (с ръцете
човек твори, те му помагат да оцелява в околния свят, често враждебен): вдигам ръка
против някого, слагам ръка, връзвам ръцете (на някого), вързани са ми ръцете, попадам в ръцете.
Втората по честотност сема е липса на сигурност ( 35.3%): свил ми се е стомахът, стоя като на тръни, студена война, треперят ми гащите, утре по това време,
форсмажорно обстоятелство, хабя си патроните, хвърлена ръкавица и мн. др. Образният компонент тук в огромна част от случаите е представен с метафори (79.8%),
което е много силен аргумент за подкрепа на тезата за същественото значение на алегоричното мислене при представянето и именуването на картината на света: ахилесова пета, вземат ме мътните, фурнаджийска лопата, ушите ми са на четири, улавям се на въдицата, слагам си главата в торбата, правя си оглушки, по бели гащи, с
лека ръка и др. Предметният образ при тази сема е представен също в силна позиция
в сравнение с предходната сема (43%), дори в по-силна – 53%, което показва здравата
връзка на народното въображение с предметите от обкръжаващото ежедневие: златни планини, запалвам фитила (на някого), играя си с огъня, засичам заплаха, духът е
изпуснат от бутилката, дрънкам оръжие, държа барута си сух, друг вятър вее, удрям през просото, едва връзвам двата края и т.н. Както народният гений сравнява
липсата на сигурност с предметния образ на крехката и лека сламка, за която се хваща удавникът („удавник за сламка се хваща”), така той търси подобни форми за алегорично представяне на предметите, за които човек се „хваща” в трудни, несигурни
ситуации, както и на предметите, които счита за опасни за поддържане на неговата
сигурност. Последният от изброените случаи е обективиран чрез многобройните фра3

Соматизъм (от гр. soma, род. падеж somatos – „тяло“) // БЕР В лингвистиката терминът соматизъм се използва за езикови средства, обективиращи частите на човешкото тяло, неговите
външни и вътрешни органи и съставки, сетивата.
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зеологизми, включващи глагола „хващам”, но построени и върху соматизми и метафори: хващам се на въдицата, хващам в мрежата, хващат ме нерви, хваща ме беса,
хваща ме чумата за врата, хващам натясно, хващат ме бесовете, хващат ме братята, хващат ме дяволите, хващат ме лудите, хващат ме рогатите и т.н. С особена честотност тук се среща и глаголът „хвърлям”: хвърлена ръкавица, хвърлям фитили, хвърлям в оркестъра, хвърлям въдицата, хвърлям пепел в очите, хвърлям камъни в градината, хвърлям се в дълбокото, хвърлям се с главата надолу, хвърлям се с
главата напред, жребият е хвърлен и др., където според семантиката на предметния
образ имплицитно се подразбират такива случаи на липса на сигурност като отправено предизвикателство или подстрекателство, неподготвеност за определена ситуация
и поради това силна, неприятна изненада, заблуждаване на някого, започване на начинание с много неизвестни и т.н. В някои случаи перлокутивният ефект на образния
компонент е подсилен от фразеологизми, съчетаващи предметен образ със зооними:
една лястовица пролет не прави, пускам бръмбари в главата, куче влачи, диря няма
или със соматизми: с единия крак в затвора, слагам си главата в торбата, сърби ме
гърба за тояга, ритам с бос крак срещу ръжен и др. В други случаи соматичният
елемент е изразен чрез съществително, представящо соматизъм: тичам по петите,
умивам си ръцете, устата ми големи и те ме бият, хаплив език, ходя на чужди крака или пък чрез глагол, обективиращ соматични усещания: тръпки ме побиват,
треперят ми мартинките, треперят ми гащите, трака ми ченето.
Впечатление в извадките на тази сема прави употребата на глагола ям в изрази
като ям трици, ям хляб и сол, ще ядем хляб и зъби, ще ям опинците, ще яде ли Хасан
баница, подчертаващи икономическата несигурност за утрешния ден или пък във
фразеологизми като ядем си главите (караме се, враждуваме помежду си), ям си
месата (постоянно се измъчвам, ядосвам се и се самобичувам), ял съм попарата (на
някого), където глаголът „ям” с архетипно значение „поглъщам нещо” обективира
емоционалната нестабилност и несигурност в групата и на отделната личност. Глаголът играя, употребен във фразеологични изрази самостоятелно, чрез деривати или в
съчетание със съществителното игра също имплицитно внушава липса на сигурност
поради непредсказуеми последици или своеволничене, загатнати в изразите: играя
опасна игра, играя си с огъня; разигравам си коня.
Семата увереност, категоричност, надеждност (11.4%) е употребена четири пъти по-рядко от първата по честотност сема и три пъти по-рядко от втората: аз съм
насреща, в бойна готовност, времето е наше, влизам в релси, вървя по царския път,
държа коз в ръцете си, държа под контрол, играя на сигурно и др. Образният компонент, както при първите две семи, е изграден в преобладаващата част от ексцерпираните примери въз основа на метафората (68.5%): връщам в правия път, в крак съм с
нещо, влизам в атмосферата (книж. – приобщавам се към настроенията, изискванията в някаква среда), влизам в релси, връзвам си гащите (осигурявам се, за да не бъда
изненадан) и т.н. В голяма част от случаите (42.6%) образният компонент е построен
на предметна асоциация: връщам в правия път, Гордиев възел (заплетено и трудно
разрешимо нещо), държа юздите изкъсо, държа сметка (следя за изявите и поведението на някого и му търся отговорност), играя на въже (умело и хитро лавирам,
действам ловко и обиграно), ясно като бял ден и др. В 25.9% от извадките за тази сема образният компонент е представен чрез соматизъм: рамо до рамо, управлявам с
желязна ръка, душата <си> давам (готов съм на всякакви жертви за някого и нещо,
което обичам), гледам с четири очи и др.; в някои от случаите фразеологизмите, образувани от соматизми, съчетават и предметен образ: ял съм барут с шепа (участвал
съм не веднъж в бой, в сражение; преминал съм през много опасности, изпитан и на44
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дежден съм). Тук зоонимите, обективиращи семата, не са много често употребявани,
затова пък се наблюдава особеността те да са използвани по двойки в една и съща
фразеологична единица: удрям и лисица и заек; не си оставям колата (магарето) в
калта (коня в реката); хващам бика за рогата. За образното представяне на тази сема са интересни случаи на персонификация – щастието ми се усмихна, както и случаи, когато глаголът е в положителна форма, а цялостният смисъл на фразата е отрицателен – ще вържа черна кърпа (никак не тъжа, не скърбя за някого или нещо; никак не ме е грижа; твърд съм и непоколебим). В последния случай за образното представяне на фразеологизма играе роля и прозодиката: интонацията при употреба на
фразеологичната единица в контекст задължително включва иронични нотки, подсилващи отрицателния смисъл на израза.
Семата защитеност (4.6% от целия копрус фразеологизми), както и при предишните семи, неизменно е построена въз основа на метафора – 63.6% от извадките с тази сема: ханаанската земя (благословено с изобилни блага и богатства място), расъл
под крило, под егида, имам гръб зад себе си, имам връзки, за своята черга, връзвам в
девет възела и др. В половината от случаите образният компонент е изграден върху
предметни асоциации: разбивам оковите, подавам ръка, военна дисциплина и др.; в
близо една пета от извадката за тази сема тя е обективирана чрез соматизми (запазвам си кожата), такава е честотността и на примерите, съдържащи времеви признак
(во веки веков). Определено при тази сема се откроява пространственият признак
(45.5%), който „онагледява” убежището, където е намерена защита или изобразява
застъпничеството, покровителството, което създава чувството на защитеност: имам
гръб зад себе си, под егида, под крилото ми, расъл под крило, ханаанската земя, ще
дойде слънцето и пред нашата врата/порта, като в последния пример са преплетени
пространствения с времевия признак.
Почти еднакво равнопредставени4 са семите гаранция (3.2 %): гаранция-Франция,
давам гаранция, имаш ми думата, говорим един и същ език и семата липса на
опасност (3 %): буря в чаша вода, бял кахър, с развързани ръце, успехът е в кърпа
вързан, хващам капия, шапка на тояга. При втората сема метафоричното изграждане
на образния компонент обхваща всички ексцерпирани примери (т.е. 100%), а при
първата 66.7%. И при двете семи предметният признак е в основата на изграждането
на образния компонент в около половината от случаите: 60% при семата гаранция:
пипам с ръкавици, пипам с бели ръкавици, пипам с меки ръкавици и др.; 50% при семата липса на опасност: успокоявам топката, хващам месечината за опашката
(постигам големи успехи, сполучвам много) и др.
Специално трябва да хвърлим светлина върху спецификата при семантичните
трансформации на фразеологизми (и паремии): в зависимост от контекста един и същи фразеологизъм или паремия могат да се „декодират” по различен начин. Така
например фразеологичната единица залагам си душата (главата) може да бъде разглеждана към семата липса на сигурност според първото си значение „жертвам или
готов съм да се жертвам за нещо”, а според второто си значение „напълно съм уверен
в достоверността на нещо, съвсем съм сигурен, че нещо ще стане, че е така” към се4

Поради малкия процентен дял на тези две семи в общата извадка, няма да се разглеждат всички срещнати случаи на образното им представяне (чрез соматизми, зооними, времеви или
пространствен признак и т.н.). Нищожният процентен дял (само един пример: бия отбой = отстъпвам, отказвам се от нещо ) е причината да не се разглежда друга сема – липса на гаранция.
Поради същата причина не се разглежда субконцепта липса на безвредност от понятийното
ядро на концепта сигурност (вадя/изваждам кестените от огъня).
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мата увереност, категоричност, надеждност. Подобен е случаят с фразеологизма
уреждам си сметките, който според първото си значение „ликвидирам окончателно
някакви парични отношения с някого” се отнася към семата увереност, категоричност, надеждност; според второто – „изяснявам личните си отношения с някого, като търся отговорност за постъпките му” се отнася към семата липса на сигурност, а
според третото значение „разправям се сурово с някого, отплащам му се, отмъщавам
си, като го убивам” – към семата липса на защитеност. Посочените примери не са
епизодично срещани, напротив. Те са често срещано явление, което в някои случаи
дори се използва съзнателно за постигане на перлокутивен ефект в речта. Изследователите трябва винаги да имат предвид подобни флуктуации в значението според контекста, дължащи се на богатството на езика и на полисемията в него.
Същността, своеобразието, спецификата на лингвокултурния концепт е заключена в неговата ценност за индивида, за групата/ нацията. Тази ценност е имплицитно
заложена в него и е вербализирана чрез широк спектър от образни представи на
индивида, в основната си част метафорично изразени чрез средствата на предметни,
соматични, зоонимни, времеви или пространствени асоциации и др. Не случайно известната руска лингвокултуроложка В.А. Маслова твърди „Ценността е винаги център на концепта, понеже концептът служи за изследване на културата, а в основата на
културата е положен ценностният принцип” (Маслова 2004: 41).
Направеното обстойно изследване за концепта сигурност въз основа на предварителното изучаване на понятийното му ядро, както и анализа на образните съставящи на семите му дава основание да се направи обобщение за ценностната съставяща
за концепта: когато става въпрос за сигурност, съзнанието на българската езикова
личност е по-скоро заето от случаите на „не сигурност”: семите липса на защитеност
и на липса на сигурност са не само числено най-категорично представени; те са с
най-калейдоскопично представена образна съставяща. Положителните явления, касаещи сферата на сигурността (семи като „увереност, категоричност, надеждност”,
„защитеност”, „гаранция”, „липса на опасност”, „липса на безвредност”) са намерили
значително по-малко честотен езиков израз и не толкова ярко образно представяне.
Литература:
1. БЕР: Биологический энциклопедический словарь. Електронен ресурс. Достъп на:
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_biology/(12.08.2017).
2. БСР 1987: Български синонимен речник. Нанов, Л., А. Нанова. София: Наука и
изкуство, 1987.
3. БТР 1973: Български тълковен речник. Л. Андрейчин и др., 3-то издание, София:
Наука и изкуство, 1973.
4. БТР 2004: Български тълковен речник. Л. Андрейчин и др., 4-то издание
допълнено и преработено от Д. Попов, София: Наука и изкуство, 2004.
5. Воркачов 2003: Воркачев, С. Г. Концепт как „зонтиковый термин” // Язык,
сознание, коммуникация. Вып. 24. - Москва, 2003, стр. 5–12.
6. Вътов 1998: Вътов В. Малък фразеологичен речник на българския език, В.
Търново: Слово, 1998.
7. Илиева, Манев 2017: Илиева, Д., Е. Манев. Понятийно ядро на концепта
сигурност. //Конференция с международно участие, „Промени в средата за
сигурност „, Варненски свободен университет, май 2017 (под печат).

46

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

8. Карасик 1996: Карасик, В.И. Культурные концепты: проблема ценностей //
Языковая личность: культурные концепты. Сб. науч. тр. – Волгоград,
„Перемена”, с. 3-16.
9. Карасик 2002: Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.
Волгоград: Перемена, 2002. – 477.
10. Кубрякова, Демянков 1996: Кубрякова,Е., В. Демьянков, Ю. Панкрац, Л. Лузина.
Краткий словарь когнитивных терминов. Под общ. ред. Е. С. Кубряковой.
Москва.: Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996.
11. Маслова 2004: Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие.
Минск: ТетраСистемс, 2004. - 256 с., ISBN 985-470-165-4.
12. РСБКЕ 1959: Речник на съвременния български книжовен език. Т.3. София: Издво на БАН „Проф. Марин Дринов”, 1959.
13. СРСБКЕ 1980: Димитрова, Е., А. Спасова. Синонимен речник на съвременния
български книжовен език, 3 изд. – София: Изд-во на БАН „Проф. Марин
Дринов”, ИБЕ, 1980.
14. Степанов 1997: Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт
исследования. – Москва: Школа „Языки русской культуры”, с. 40-76.
15. Фразеологичен речник „Български фрази и изрази”. Електронно издание. Достъп
на: https://frazite.com (20.01.2017).

47

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА КУЛТУРНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ
професор, доктор Стефан Иванов Мичев
Университет по библиотекознание и информационни технологии
smichev@abv.bg

STRATEGIC DIMENSION OF CULTURAL IDENTITY
AND INTEGRITY
Professor Stefan Ivanov Michev, PhD
University of Library Studies and Information Technologies
smichev@abv.bg
Анотация: Идентичността и духовният интегритет придобиват ключово значение
при опита за разрешаване на глобалните проблеми и имат стратегическо значение
за развитието. Културната идентичност стои в основата на личната човешка
сигурност и е опорна точка на всяка национална сигурност. Загубата на културната идентичност рефлектира върху сигурността на нацията и генерира враждебност към чуждото. Националните и международни системи за сигурност се оказват неадекватни на съвременните предизвикателства към сигурността, защото в
постмодерното общество новите „оръжия” не са от физическата реалност.
Ключови думи: сигурност, култура, ценности, идентичност, интегритет.
Abstract: Identity and spiritual integrity become crucial when trying to solve global
problems and have strategic importance for development. Cultural identity is the
foundation of personal human security and fulcrum of any national security. The loss of
cultural identity affects the security of the nation and generate hostility towards
others. National and international security systems prove inadequate to today's security
challenges because postmodern society new „weapons” are not of physical reality
Key words: security, culture, values, identity, integrity.
Съвременното разбиране за сигурността (национална и международна) не се базира само на различни икономически интереси, политически цели и социални последици. Сигурността съдържа в себе си и културния интегритет, а несигурността –
заплахата за идентичността и за ценностното ни отношение към света.
Напълно споделям мнението на редица автори, които подчертават, че националната сигурност не трябва да се разглежда ограничено само в контекста на политическия подход. За мен не подлежи на съмнение, че националната сигурност е състояние,
което включва в себе си духовните измерения на съвместното живеене.
С други думи, сигурността е състояние, което включва „устойчивостта в рамките на приемливи условия за еволюция на традиционните модели на език, култура,
сдружаване, религиозна и национална идентичност и обичаи”, а това означава, че тя
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„се отнася най-вече до идентичността, до способността на даден народ да поддържа своята култура, своите институции и начина си на живот” [1]. Както отбелязва Васил Проданов „обществата възприемат заплахите в термините на идентичността.” [2]
Човечеството мъчително търси адекватното поведение, адекватните институции,
новите ценности, обременено от миналото. Едновременно с това обществото е попаднало в своеобразен цайтнот. Съвсем осезаемо присъства несигурността, изострят се
конфликти, които по своята същност не попадат в познатите ни рамки, а ние не разполагаме с време да ги осмислим. Времето се превръща в ключов фактор и сърцевина
на един интересен феномен. Преди да се разгърне глобализацията, се появиха глобалните проблеми като най-голямо предизвикателство в цялата досегашна история.
Тези безспорни промени в битието на съвременното човечество влияят най-пряко
върху процеса на формирането на концепция, доктрина и стратегия за национална
сигурност, включително и на България.
Макар че българското общество едва ли може да се характеризира като постмодерно, а българинът като човек, попаднал изцяло в постмодерна ситуация, няма съмнение, че средата за сигурност оказва изключително въздействие върху целия ни живот и сигурността като състояние на обществото. Разбира се, имаме историческия
шанс да участваме в процесите на трансформация на Европейския съюз и НАТО, но
проблемът е, че в сферата на сигурността не се е наложил нов модел, който може да
заимстваме. Тъй че рисковете и заплахите за националната ни сигурност днес имат
корелация със световните рискове и заплахи, за които предстои да се изгради нова
система за сигурност, която да ги посрещне.
В този смисъл един от основните въпроси, нуждаещи се от осмисляне, е този за
идентичността в съвременния свят. Значението на културната идентичност за националната сигурност е очевидно и като че ли не трябва специално да се обосновава.
Обикновено се изследват последиците от евентуално ерозиране на културната идентичност за сигурността, акцентира се на факта, че разрушаването на идентичността е
един от рисковете за националната сигурност и са необходими сериозни и адекватни
мерки, включително и от страна на държавата, за посрещането на този риск.
Според Зигмунт Бауман „Човек мисли за идентичността, когато не е сигурен за
мястото, към което принадлежи; т.е. не е сигурен как да съвмести очевидното разнообразие на поведенчески стилове и подходи и дали хората около него приемат
това поместване като правилно и подходящо, така че и двете страни да знаят как да
продължават да се държат в присъствието на другата. Идентичност е име, дадено на
търсеното бягство от тази несигурност.”[3]
В този контекст трябва да се има предвид, че наред с всичко друго състоянието
на сигурност винаги се е възприемало и като ценност, свързвало се е и се свързва с
приемане или отхвърляне на ценности и ценностни системи. Това прави самия
процес на определяне на сигурността сложен и противоречив, не рядко излизащ извън рамките на рационалното.
Още през 1952 г. Арнолд Уолфърс предлага дефиниция, според която „в обективен смисъл чрез сигурността се измерва отсъствието на заплаха за определени ценности, а в субективен – отсъствието на страх, че тези ценности могат да бъдат заплашени.” [4]
Словосъчетанието „културна идентичност” се използва, за да се стесни и конкретизира съдържанието на идентичността, като припознаване, приобщаване и отъждествяване с определен тип култура. Идентичността е това, което спира страха, това,
което побеждава ужаса от нищото. Културната идентичност стои в основата на лич49
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ната човешка сигурност и е опорна точка на всяка национална сигурност. Загубата на
културната идентичност рефлектира върху сигурността на нацията и генерира враждебност към чуждото. Когато хората губят своята идентичност, се опитват да си върнат чувството за сигурност, като намерят виновник за състоянието си. Така обществото в състояние на дезинтеграция се самоконструира като съвкупност от врагове.
Човекът наследява културата по социален път, т.е. чрез поведението, емоциите и
комуникацията с други хора. Високите информационни технологии ускоряват
културния обмен и хората по целия свят имат свободен достъп до спецификата на
чуждите културни особености. Всичко това прави техния светоглед по-широк, погъвкав и по-толерантен към останалите народи и етноси. Придобива се една по- либерална културна цензура и едно чувство за свободен избор, които да компенсират
мисълта, че машината на големия капитал и скоростта на смяна на модерните технологии ги манипулира и влече в неизвестна и опасна посока.
Постмодерната култура в крайна сметка е една съвкупност от субкултури, които
отговарят на разнообразните социални групи и които добиват своя собствена идентичност, така че да могат да съществуват и съжителстват с други субкултури с равностойно или подобно социално признание. Постмодерната култура е децентрализирана и странна, материална и пси, порно и дискретна, обновяваща и ретро, консуматорска и екологична, технифицирана и спонтанна, зрелищна и творческа; бъдещето не
трябва да избира само една от тези тенденции. Стават все по-разнообразни възможностите за индивидуален избор, изчезват опорните точки на крайните критерии и на
единствените възможности. Това е изграждането на една нова субективност, много
по-овладяна и лесно контролируема. Във всички култури може да се открие едно
функционално и едно имагинерно равнище. Предметите и институциите са функционални и са средствата, чрез които обществото реализира стотици хиляди цели и задачи като изхранването, обличането, осигуряването на все по-добри условия на живот и възможност за продължаване на рода. В същото време обществото създава
представи за бъдещето и за някакъв друг свят.
Според Московичи социалните представи не са само ментални продукти, а също
така и символни конструкции, които се изграждат и самоизграждат в процеса на социални взаимодействия. Колективните представи са обяснителни механизми, които се отнасят до общ клас идеи и вярвания, докато социалните представи са феномени, които трябва да бъдат описани и обяснени. В нашето общество те съответстват
на митовете и системите от вярвания на традиционните общества. Дори може да се
каже, че са съвременната версия на всеобщия смисъл [5]. Най-забележителното е, че
в последствие хората имитират тези представи и така социалното въображение, като
надиндивидуална ментална структура, става движещата сила за историческите промени. Човечеството се променя, като измисля само себе си и като проектира този
имагинерен образ в бъдещето, то еволюира.
Култура е тази основа от значения и смисъл, която цялото общество създава за
себе си и която му позволява да се идентифицира като такова. Културата, в рамките
на общоприетата парадигма, е съвкупността от елементи, предмети, институции,
концепции, идеи, обичаи, вярвания и представи, които отличават едно общество от
друго. Всички тези елементи са в непрекъсната взаимовръзка. Те са символни системи, които имат за цел да обяснят действителността. Културите могат да се оценяват и от нравствена гледна точка според приноса им към човешката еволюция, и от
морална гладна точка като кодифициращи нравствените отношения.
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Спорът за бъдещето на нациите и националната идентичност рязко се изостря в
светлината на съвременните явления, окачествявани с термина „глобализация”. Досега именно нациите се разглеждаха като необходимия източник и критерий на легитимна власт. Нациите и националните държави са в основата на изграждането на
международните организации и системи за сигурност, включително и най-всеобхватната – ООН. Имаме всички основания да предположим, че в близко бъдеще динамиката на взаимоотношенията между стопанска и институционална глобализация, от
една страна, и културна автономизация, от друга, ще изпита прякото въздействие на
един нов фактор в международния живот – плурализацията на субектите на международната система. Ако единствено националната държава бъде оставена да удържа
като посредник конфликта между глобализация и култура, то без съмнение този конфликт би я унищожил. Стереотипното противопоставяне на гражданско-политическия западен и етнокултурния източен модел на нация многократно се подлага на критика в сравнителните исторически изследвания. Както отбелязва известният специалист по етнонационални проблеми Антъни Смит в „Национализъм и модернизъм”:
„Всеки, дори крайно граждански и политически национализъм, при по-внимателен
поглед се оказва също така етнически и езиков.” [6]. Идентичността произлиза винаги от сблъсъка, тя винаги е резултатът от срещата с другото. Това важи и в рамките
на вече съществуващите граници, и в случаите, когато границите са преодолени.
Идентичностите са винаги резултат от хибридизация. Затова глобализацията просто
утвърждава „нормалния” производствен процес на културни идентичности.
Следователно глобализацията не е a priori причина за безпокойство. Тя по-скоро
разширява контекста, в който културните идентичности биват конфигурирани,
но точно поради това тя изостря съзнанието за това как културните идентичности са
били ситуирани досега. Парадоксалното при идентичността е, че много от това, което изглежда изконно зададена култура, при по-задълбочен анализ се оказва привнесено от другаде.
В новата среда идентичността и свързаната с нея сигурност са застрашени от
фактори, процеси и тенденции, които по време на Студената война не се възприемат като сериозни заплахи. В новите условия на глобализация ранното идентифициране на зараждащите се заплахи и създаването на адекватни политики за отговор е много по-труден процес. Проблемът не е в липсата на ресурси за изработване
на политика за сигурност, а по-скоро в използването на тези ресурси при провеждане
на адекватни политики в отговор на рисковете в новата среда.
Националните и международни системи за сигурност се оказват неадекватни на
съвременните предизвикателства към сигурността, защото в постмодерното общество новите „оръжия” не са от физическата реалност.
Духовната страна на националния живот се проявява не само чрез хората, представящи нацията в дадения момент, но и в цялото наследство от миналото, което
съществува като относително самостоятелна реалност, подложена на реинтерпретация. По този начин се осигурява приемствеността и високата устойчивост на националните идентичности. Духовният смисъл на битието се крие във факта, че без усещането за семейна и национална принадлежност човек не би могъл да се издигне на
висотата, от която пред него се открива общочовешкият духовен хоризонт.
Към най-очевидните промени, внасяни от глобализацията в духовната сфера, се
отнасят: възникването на открити информационни потоци и пространства; разпространяването на унифицирана попкултура, сходни стандарти и стилове на живот,
както и на етични норми; транснационалните контакти на всички равнища; възникването на универсални програмни кодове за общуване. Всичко това означава дълбока
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трансформация на условията и механизмите на културния живот, който вече не може
да съществува обособен в рамките на локални или национални общности.
Ценностите и идеите изпитват сложно преплетено въздействие от потоците на
националния, международния и глобален културен обмен. Ограничават се възможностите на правителствата да контролират връзките на обществото с външния свят.
Води ли глобализацията към отмиране на национални култури и местни традиции,
към тяхната конвергенция или към единна, стандартна планетарна култура?
Най-новите явления емпирично опровергават такава хиперглобалистка прогноза.
Напротив, почти повсеместно се извършва възраждане и самоутвърждаване на разнообразни партикулярни форми на общност, чиято идентичност се основава на расови,
етнически, религиозни, езикови принципи или локални особености. Дори и отдавна
формиралите се нации се сблъскват с предизвикателствата на етническата и културна нееднородност. Все по-безспорен става принципът на културния плурализъм.
Високата вероятност за запазване на културно-националните разграничения не означава, че те въобще не се променят или че се абсолютизират. Не е достатъчно обосновано твърдението, че глобализацията само усилва осъзнаването на нееднородността и подготвя почвата за стълкновението на култури.
В съвременния свят процесът на разширяване на сближаващите елементи в рамките на различни културни системи е свързан с унификацията на материалните стандарти, с потребностите на съвременния урбанизиран начин на живот, със загубата на
сакралност в условията на свободното движение на информацията, с признаването
на универсалността на редица социални институти и ценности. Несъмнено важен и
относително обособен проблем е този за формирането на ново единно културно
пространство в рамките на Европейския съюз. Доколко тази относителна общност е
способна да формира ново равнище на „единство в многообразието”, провъзгласено като културен принцип на европейското сътрудничество, е твърде спорен въпрос, който се дискутира от десетилетия. В действителност чрез разрива с конкретната историческа традиция, дълбоко вкоренена в природата на духовността, трудно може да се формира неподправена европейска културна идентичност. От тази гледна
точка изграждането на обединена Европа е възможно само в органична връзка с
културата и историческия опит на нейните народи, което предполага не игнориране
на националните идентичности, а тяхната еволюция и съчетаване в общата европейска
идентичност.
На европейската и глобалистката ориентация на елитите все още се противопоставят културната неповторимост на европейските нации и оцелелите корени на националното съзнание. Не са за пренебрегване електоралните успехи на националистически партии, както и противопоставянето на една твърде ускорена интеграция.
Населението като цяло запазва базисните си патриотични ценности, макар и без
присъщата за миналото екзалтация. Европейският съюз по общо признание не става
основен обект на емоции. Предаността към Европа, доминираща над предаността
към собствената страна, се среща само в редки случаи при отявлени „еврократи”. Думите на Р. Арон: „Старите нации ще продължат да живеят в сърцата на хората, а любовта към европейската нация още не се е родила.” [7] запазват своята актуалност,
въпреки прогреса на европейските контакти. Можем ли да извлечем от всяка
една култура най-ценното, което е привнесла към човешката цивилизация? Как да
интегрираме тогава ценностите и културното богатство на културите, които се разпадат? Трябва да се справим с двете противоречиви опасности: да спасим изключителното културно разнообразие, сътворено от човечеството, и в същото време да
подхраним една планетарна култура, обща за всички. Според Клод Леви-Строс това,
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което трябва да бъде спасено, е сътворяването на разнообразие, а не историческото
съдържание, което всяка епоха е внесла и което никоя следваща няма да може да
продължи [8].
Глобализацията на културата отправя много силни предизвикателства пред културната идентичност на малките общества. Всъщност проблемите са много сложни
и съвсем не засягат само малките нации. Те започват от това, че са необходими
огромни средства за поддържане на науката, художествената култура и образованието и стигат до възпитанието на уважение към националните културни традиции.
Засиленият обмен на информация се оползотворява днес от различните идентичности, за да включат в глобалния диалог своето собствено различие. Новата фаза на
глобализация предполага изключителни възможности.
Отделният човек не може да обхване всички елементи на културата на етническата група, към която принадлежи, а още по-малко на глобалната култура на цивилизацията. В този смисъл културата, като структура от по-високо равнище, постига
ново качество и се променя под въздействие единствено на промени в колективното
човешко преосмисляне и в съществуващата парадигма. Стимули за такива промени могат да бъдат както нови научни постижения, нови открития в различни области на човешкото познание, така и пробуждането от дълбините на колективното
несъзнавано на архетипен обединяващ модел за оцеляване на цялото човечество.
Всичко това потвърждава виждането на Маслоу за човешката природа, че хората
притежават вроден стремеж към по-високи нива на здраве, креативност и удовлетворение от себе си. Според него еволюцията на синергетичното общество е естествен и
основен процес. Това е общество, където всички индивиди могат да постигнат високо ниво на развитие, без да ограничават свободата на другите.
Това придава нов смисъл на държавността предвид предизвикателствата на глобализма. Държавността е изразяване и защита (със сила, законност и ред) на духа, на
общия интерес и общата воля на хората, живеещи на дадена територия. Не е лъжехипербола, а е факт, че глобализмът съдържа в себе си в зародиш ерозията на нациятадържава. Но както винаги, ако една тенденция се схваща като заплаха, възниква нейна контратенденция, която неутрализира първата и носи равновесие.
Доколкото се запазват във времето духът, обичаите, традициите, съответно интересите и волята на териториалните общности, ще се запазва – макар и в променяща
се форма – и държавността като тяхна еманация, независимо от това дали се свиват
или разширяват териториалните общности.
Доста е дискутирана темата за „различието между характерното развитие на западноевропейските нации по пътя на хомогенизиране на своите народи чрез силна
политическа еманципация и изграждането на балканските нации при етнически
идентитети на големи групови общности, процес, който протича и днес като отглас
от дългите периоди на чуждо господство.” [9].
Етническата и религиозната ситуация и политика на Балканите и стремежът за
европейски интеграционни процеси проблематизират въпросите за съвместимост
на несъвместими идентичности в глобализационните процеси не само на Европейския континент, но и в световен мащаб. Сложните трансформации в историята на
Европейския континент, формирането на регионални етнически общности, различни
по религия, държавно-политическо управление и култура, водят до отчуждение на
„двете” Европи.
„Eвропеизацията” на страните с нова демокрация от Европейския югоизток наред с многобройните вътрешно етнически проблеми поставя и този за националната
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идентичност и европейската интеграция. В повечето случаи се акцентира върху адаптирането, приспособяването и моделирането на стереотипи, характерни за европейската гражданска култура като основа за модернизацията на Югоизточна Европа. Историята на Европа е непрекъснатата смяна на идентичности, като взаимодействието
между отделните общности, етноси или националности е на базата на взаимодействието между техните култури. И ако априори се мисли за тях като за равностойни
или съществуващи паралелно, в историческото взаимодействие няма еквивалент на
равномерност и равнозначно натрупване или преповтаряне на техните основни
опори. В този процес все пак отделните народи се изявяват чрез националните си
култури със самочувствие за уникалност, породено от събития и значими исторически или културни постижения. Те се преживяват субективно във времето и пространството, остават в основата на паметта и се превръщат в програма за тяхното бъдеще.
Историческото поведение на всеки народ определя насоките в неговото развитие и
гарантира устойчивия му идентитет, но културното взаимодействие е средата, в която и чрез която се реализира този идентитет.
В съвременния свят културната идентичност става все повече въпрос на съзнателен личен избор, отколкото на почти автоматично вменяване заради „принадлежност
към държава (нация, етнос, месторождение, място на живеене, професионална група,
социална група, религия, история).
Този процес може да се сравни с процеса на индивидуализация, при който все
повече части от несъзнаваното се интегрират на съзнателно равнище с редица позитивни ефекти – разширяване на съзнанието, оттегляне на проекциите, значително
по-добро чувство за реалност, възможност процесите да се контролират, балансиране
и хармонизация, единство и цялостност на личността и пр.
Традиционно културната идентичност се дефинира посредством принадлежността на индивида към някаква група или комбинация от групи – етническа, религиозна, национална, държавна, езикова, по пол, територия и пр., но днес се множат общностите, които търсят „виртуалната” си идентичност в глобалната мрежа.
В традиционното общество хората получават културната си идентичност почти
наготово – тя им идва отвън и те я усвояват несъзнавано. Модерните времена намаляват действието на тази автоматичност – човек има свободата да избира в някакви граници като по този начин в нарастваща степен самоопределя своята културна идентичност.
В своето историческо „пътуване” към Европа българите като народ и нация имплицитно се вписват в динамиката на усвояване на нейното социокултурно пространство – от формулиране на модели за „граничност” към модели за „комуникативност”
и обмен [10]. Защото изграждането на Обединена Европа се подчинява на една логика и това е функционалният метод, при който културните идентичности представят
националната идентичност.
Днес ролята на несъзнаваните, неконтролирани от индивида фактори за изграждането на културната му идентичност намалява за сметка на интегрираните, вече
съзнаваните целенасочени избори. От тук идват и страховете – много по-лесно е да
приемаш нечии указания, отколкото сам да избираш ролята си, поведението си,
ориентирите си, и то така, че да създаваш за себе си и другите все повече сигурност.
Само дълбокото осмисляне на кризата в обществото може да бъде реална основа
на процеса на промяна на ценностите. Ценностите не могат да се променят по съдържание, нито да се преподредят йерархично просто защото това е модерно или някой
го изисква от нас. Кризата в обществото и държавата е причина за преоценка на цен-
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ностите. Разделението в духовния живот и културата като че ли в началото носи помалко рискове и заплахи за сигурността, но за сметка на това последиците са много
по-трайни, отколкото в останалите области. Страничен ефект от кризисното състояние на духовния живот е „изтичането на мозъци”, за което има и икономически, и
социални причини.
Доста от символите, свързани с националната ни идентичност, не ни влияят вече
така емоционално. Може би в развитието ще се раздвижи въображението ни и
ще „произведе” нови вълнуващи символи. Реалната картина на живота около нас
обаче е друга. Много хора са обезверени, безсилни, отчаяно очакващи някой все пак
да дойде и най-накрая да ни измъкне от кризата, в която сме затънали от години и
няма излизане. Всеобщият „дух на прехода” като отрицание на всичко и всички, непрекъснато търсене на виновници за настоящото положение генерира несигурност и
стъписване дори пред нереални заплахи [11].
Всичко това създава сериозни предпоставки за изпитване на постоянен страх и
несигурност, които, от своя страна, проектират една сериозна изолираност от реалния свят. Вероятно идеалният вид помощ е почувстваната отговорност за самия себе
си и за своя живот. Разбирането, че животът ще бъде това, което сами направим от
него. Самото осъзнаване и приемане на тази мисъл е най-важната крачка.
След всичко казано дотук не би трябвало да ни тревожи въпросът ще загубим ли
културната си идентичност с членството си в ЕС, а как да развием на достатъчно високо стъпало тази културна идентичност. Ясно е, че колкото по-българска,
в смисъл по-добре развита, е националната ни идентичност, толкова по-добре ще се
интегрираме в ЕС. Развитието на българската културна идентичност не е срещу, а по
посока на обективните интереси на Европа. Няма как една нация с не добре развита
собствена културна идентичност, която определя и нейните житейски позиции, да
може да се впише пълноценно в европейската пълноценна културна идентичност.
Правейки опит за изследване на връзката идентичност – национална сигурност,
можем да стигнем до важен извод: ценностите и идеите изпитват сложното въздействие на международния културен обмен. В този смисъл идентичността като страна на
националната сигурност е свързана с разрешаване на някои основни проблеми, найважният между тях се състои в това, че в своето духовно производство в едно и
също време хората създават множество модели, в които се отразяват различните им
интереси и място в настоящето.
От друга страна, съществува една непрестанна борба за налагането на определен
модел, който да има доминиращо място в цялостния духовен облик на обществото.
„В началото на ХХІ век като активни субекти на промяна се включват милиони хора
чрез граждански организации, децентрализация, развитие на сложни пазарни механизми. Но опитът показва, че тези социални институции, чрез които обществото получава съответни информационно-рефлексивни механизми за ускорено развитие,
без разпад и сривове, съвсем не са безпроблемни и в редица случаи не само че не подобряват управляемостта на системата, а я затрудняват.
Свободните медии трябва да сигнализират за важни обществени проблеми, да
бъдат обратна връзка между гражданите и управляващите, да създават форум за
рационална публична дискусия, но в повечето случаи те служат на определени интереси, манипулират, а пазарният принцип на функционирането им извежда на преден
план скандала, шока, страха, удоволствията. Това води до тежки сривове в тяхното
функциониране като информационно-рефлексивни механизми.”[12].
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ПРАКТИКА НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИЯ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ
доц. д-р Константин Казаков
Университет по библиотекознание и информационни технологии

THE PRACTICE OF INTELLIGENCE ANALYSIS AND
SYNTHESIS
Assoc. prof. Konstantin Kazakov, PhD
Abstract: Central to the intelligence cycle, analysis-synthesis requires the integration of
human skills and automation to provide description, explanation, and prediction with
explicit and quantified judgments that include alternatives, missing evidence, and
dissenting views carefully explained. The challenge of discovering the hidden, forecasting
the future, and warning of the unexpected cannot be performed with infallibility, yet
expectations remain high for the analytic community.
Key words: intelligence, analysis-synthesis, national security system.
Практическото описание на процеса на разузнавателен анализ и синтез обобщава
перспективата пред потребителя на разузнавателния продукт. Подпомага формирането на реалистични очаквания и гарантира ефективното практическо прилагане на решенията на анализаторите.
Очаквания на потребителите и практическо приложение на решенията на
анализаторите.
Принципно разузнаването се състои от три основни елемента:
 Описания на конкретно положение или събитие, с цел да се идентифицират
неговите съществени характеристики;
 Обяснение на причините за развитието на конкретната ситуация, както и значението и последиците от него;
 Прогнозиране на бъдещото развитие.
Всеки елемент съдържа един или и двата компонента: данни, осигурени от знания и входяща информация и оценка, която се опитва да запълни пропуските в данните.
Накратко потребителите очакват описание, обяснение и прогнозиране. Процесът,
който доставя такъв разузнавателен продукт се основава на доказателства (данни),
оценка (анализ-синтез) и преценка (решение).
За да отговорят на тези очаквания анализаторите обработват наличните данни,
прилагайки тацитно знание и изготвят ментални модели и разузнавателни доклади.
Това е креативен процес, който съдържа две дейности, които осъществяват прехода
от данни към знание:
 Логически разсъждения. Обективна форма на анализ и синтез, която генерира модели на конкретната ситуацията;
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 Придаване на смисъл (разбиране). Тацитна форма на анализ и синтез. За разлика от логическите разсъждения се използват субективни разбирания за ситуацията,
контекста, бъдещото развитие и очакваните последствия.
Анализът изисква да се интегрират двата процеса и на основата на ясна информация да се изготвят разузнавателни продукти за потребителите.
Разузнавателният анализ е важна част от процеса на взимане на решения.
Единствено липсата на време може да бъде причина той да не се използва. В такива
случаи хората използват следните способи за взимане на решения:
 Търсят се аналогии между настоящата ситуация и модели от предишни ситуации от личния опит. Съвпаденията веднага пораждат решения;
 Търсят се удовлетворяващи решения, а не оптимални. Фокусът на енергията
е поставен върху разработването и усъвършенстването на най-добрия незабавен подход (често първата предполагаема опция), отколкото върху създаването на разнообразен набор от възможности;
 Използва се психическа симулация, основана на предишния опит на ръководителя на процеса на вземане на решения, при който вземащият решение си представя или предвижда възможните резултати от действията;
 Фокусът на вниманието е поставен повече върху оценката на положението и
действията, отколкото върху анализа и вземането на решения.
Изброените способи са ефективни и оправдани при липса на време и относително
прости условия.
За да се обясни необходимостта от разузнавателния анализ и да се определят
изискванията към него, е необходимо да се разгледат две важни измерения на средата
за сигурност:
 Причинно разнообразие. Това измерение се отнася до броя на факторите,
които оказват влияние върху ситуационното поведение;
 Мащаб на ефектите. Това измерение се отнася до степента на взаимодействие между факторите или степента, до която те оказват влияние върху поведението
на конкретната ситуация.
В съвременната среда за сигурност двете измерения се увеличават, от което нараства потенциалът за нелинейно поведение и прави по-трудно моделирането на анализираната ситуация.
Съотношението между двете измерения формира три области, които илюстрират
увеличаването на комплексността на средата за сигурност:
1. Съотношение на малко причинни фактори и малко линейни ефекти. Решенията в такива ситуации се търсят чрез логика или прилагане на модели, като шаблони или по аналогия. Такова съотношение е характерно за оперативни анализи на
обект;
2. Съотношение на голям брой фактори с малки и умерени величини на ефекти
или малък брой фактори и голямо разнообразие на ефекти. При такова съотношение
възникват по-трудни проблеми и динамични ситуации с умерено по-голям брой
участници и мащаби на ефекти, които изискват качествени (логически) или количествени (статистически) процеси на разсъждение. Такова съотношение е характерно за
оперативни ситуационни анализи;
3. Сложни ситуации, характеризиращи се с голям брой фактори и мащабни
взаимодействия и ефекти. Такова съотношение е характерно за стратегически анализи и прогнози.
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Прилагане на разузнавателният анализ и синтез в информационния поток
на системата за защита на националната сигурност (СЗНС).
Анализът и синтезът са част от разузнавателния цикъл, който осигурява разузнавателен продукт. Разузнавателният продукт може да бъде
 Ново знание за средата за сигурност, необходимо за нуждите на планирането, организацията, координацията, ръководството и контролът на системата за защита на националната сигурност. Знание, което намалява неопределеността и риска при
взимане на управленски решения. В Стратегията за национална сигурност на Република България е посочено, че службите за сигурност осъществяват разузнавателна и
контраразузнавателна дейност за: придобиване на информация, необходима за вземане на стратегически решения за запазване и увеличаване благосъстоянието на гражданите, обществото и държавата и за тяхното развитие;
 Информация за средата за сигурност, която веднага може да се използва за
активни действия, които намаляват рисковете и заплахите за националната сигурност. В Стратегията за национална сигурност на Република България е посочено, че
службите за сигурност осъществяват разузнавателна и контраразузнавателна дейност
за: разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства срещу
националните интереси и срещу действия, застрашаващи или увреждащи политическите, икономическите и военноотбранителните способности, разкриване, противодействие и предотвратяване на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност.
Съществуват няколко абстрактни модела, които са развити за да опишат детайлите и процесите на взимане на управленски решения, като всеки от тях има различна
перспектива и фокус.
Първите два модела се фокусират върху военни ситуации, като обект на контрол
или за спечелване на информационно превъзходство.
Модел Стимул – хипотези – възможности – отговор (СХВО) (stimulus –
hypothesis – option - response (SHOR) model). (фиг. 1)

Фиг. 1

Този модел подчертава преценката на различните възприети хипотези за обяснение на събраните данни и възможностите за отговор. Моделът разяснява съображенията за вземане на решения от страна на ръководителя, който прави избор между алтернативни начини на действие. Моделът е абстракция на високо ниво и подходящ за
военната командна и контролна верига. При тази верига се взема предвид ролята на
човека в процеса на вземане на решения и зависимостта му от лично наблюдение и
ориентация. Процесът на наблюдение е поставен в рамката на възприятията за вземане на решения.
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НОРД когнитивен цикъл (наблюдение – ориентация – решение – действие) се
прилага към целият процес на командване и контрол (в който разузнаването осигурява функцията на наблюдение), целият контур може да се приложи в системата за защита на националната сигурност за спечелване на информационно превъзходство над
носителите на заплаха. (фиг. 2)

Фиг. 2

Следващите два модела предлагат поглед върху ситуацията като обект на наблюдение, където контролният контур служи за по-добро наблюдение и разбиране на
ситуацията.
Задание – обработване – експлоатация – разпространение tasking, processing,
exploitation, dissemination (TPED) model (фиг. 3).
Този модел се използва предимно от техническите служби. Прави се ясно разграничение между обработващите елементи на техническите служби и аналитичните ресурси прилагани от разузнавателните служби. Моделът се прилага при търсене на независимост и разграничаване на суровите данни от тяхното тълкуване и тяхното обработване при анализ и синтез. Моделът е високо организационно ниво, но не съдържа планиране, което изключва взимането на управленски решения.

Фиг. 3

Сливането на данни в сферата на сигурността е комплексен информационнообработващ процес, чиято цел е да се оцени ситуацията и заплахите в средата за
сигурност. Сливането на данни се интерпретира, като целенасочен процес на извличане на необходимата информация от средата за сигурност, нейното транспортиране
до центровете за обработка, синтезиране на обща картина на ситуациите и заплахите
в средата за сигурност и обратно доставяне на тази картина до всички нуждаещи се
от нея потребители във вид на разузнавателен продукт. Сливането на данни е процес
на автоматизирана обработка на информация за нуждите на стратегическото ръко60
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водство и управление. Той осигурява качествено ново равнище на ефективност на извличане на знания, необходими за нуждите на планирането, организацията, координацията, ръководството и контролът на системата за защита на националната сигурност.
Най-популярният модел за синтез на данни до момента е известен, като „Модел
на съвета на директорите на научноизследователски лаборатории” (Joint Directors
of Laboratories, JDL) и е приет, като стандарт в САЩ. (фиг. 4). Неговата мисия е да
подпомага унификацията и стандартизацията на изследванията в тази област и да
улеснява комуникациите на концептуално равнище.

Фиг. 4. Ревизиран модел JDL, от 1998 г.

JDL моделът от 1998 г. има следните четири функционални нива на сливане:
Ниво 1: Анализ на обект. Комбинира сензорни данни, за да се получи найнадеждната и точна оценка на позицията, скоростта и идентичността на обекта. Сензорната информация се превръща в измервания и се оценяват параметрите и състоянията на представляващите интерес обекти.
Ниво 2: Анализ на ситуация. Разработва описание на текущите взаимоотношения
между обекти и събития в контекста на тяхната среда. Разкриват се взаимовръзките
между отделните обекти и събития в общия контекст на динамичната обстановка.
Разпределението на отделните обекти във времето и пространството се анализира с
цел да се изяснят динамиката, тенденциите, намеренията и замисълът на техните
действия, както и възможностите им. Допълнително ситуацията се корелира с получена странична информация, която доизяснява същността на цялостната картина.
Този анализ се извършва с отчитане на особеностите на средата за сигурност.
Ниво 3: Анализ на заплахи. Проектира се настоящата ситуация в бъдещето, за да
се направят изводи за заплахите, уязвимостта и възможностите за операции. Обработва се динамиката на регистрираната ситуация с цел да се оцени замисълът на конкурента (противника), неговата уязвимост и възможностите за противодействие. Оце61
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няването на заплахите е процес при, който се използват знанията за възприетите доктрини, нивото на подготовка, политическата обстановка и текущата ситуационна информация. На това равнище се разкриват възможните замисли и стратегии, както и
ефектът от липсата на достоверни данни относно обектите на интерес, тяхната тактика поведение и обкръжение.
Ниво 4: Усъвършенстване на процеса. Осъществява се мониторинг на общия процес на сливане на данни, за да се оцени и подобри ефективността на системата в реално време. Трите нива се обхващат от обслужващ процес, в който се реализират четири ключови функции:
 Контрол и диагностика на сливането на данни в реално време;
 Оценка на нуждите от подобряване на процеса;
 Генериране на общи заключения за работата на системата;
 Формулиране на специфичните изисквания към разположение на сензорите,
с цел да се постигне максимален ефект.
Обработката на ниво 0 (асоцииране и оценка на субективните данни) има за цел
да комбинира данни от различни нива, за да се получи първоначална информация за
характеристиките на наблюдаваната цел. Предварителното обработване на източника
включва обработка на отделни данни от сензорите за извличане на информация, подобряване на съотношението сигнал-шум и подготовка на данни като пространствено-времево подравняване за следваща обработка на сливане. В предварителната обработка се извършват следните процеси: форматиране, оценяване, систематизиране и
класифициране на информацията.
ИН – Информационните нужди отразяват намеренията на взимащите решения, в
контекста на целите и приоритетите на тяхната мисия. Дефинират се цели за събиране на данни, свързани с индикаторите (обекти, събития, дейности), определени като
важни за успеха на мисията. Тези цели трябва да отразяват целите на мисията, приоритетите и външните влияния, които могат да повлияят върху нейното изпълнение.
РП – разузнавателен продукт – знания, необходими за нуждите на планирането,
организацията, координацията, ръководството и контролът на системата за защита на
националната сигурност. Знание, което намалява неопределеността и риска при взимане на ръководни решения.
Представеното практическо описание на процеса на разузнавателен анализ и синтез подпомага ефективното му прилагане в информационния поток на системата за
защита на националната сигурност. Също така ясно очертава перспективите пред потребителите и прави по-ефективно практическо приложение на решенията на анализаторите.
Литература:
1. Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, в сила от 01.01.2008 г.;
2. Стратегия за национална сигурност на Република България, Държавен вестник
бр.19, от 08.03.2011г.;
3. Kam, E., Surprise Attack, Boston: Harvard University Press, 1988, p. 120.
4. Liggins, M., Hall, D., Llinas, J. Handbook of multisensor data fusion: theory and
practice, 2008;
5. Waltz, E., „Knowledge management in the intelligence enterprise” ARTECH HOUSE,
INC., 2003;
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ТЕМА 2

АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ В РАЗЛИЧНИТЕ
ПРАВНИ ОТРАСЛИ
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AN APPLIED APPROACH TO NATIONAL SECURITY:
CONTROLLING FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON
„NATIONAL SECURITY” OR RELATED GROUNDS
Prof. Dr. Carlos Esplugues LLM (Harvard), MSc (Edinburgh)
Professor of Private International Law, University of Valencia (Spain)
Summary: 1. Introduction: Different notions to cover similar or related threats.
2. Exploring the meaning of national security in the field of foreign direct investment.
2.1. The elusive and variable notion of national security. 2.2. Towards a common shared
meaning of national security. 3. The multidimensional scope of national security: A single
notion or some autonomous but related sectoral notions? The case of energy security and
critical infrastructures protection. 3.1. National energy security. 3.1.1. Energy security: a
notion linked to energy supply and energy availability. 3.1.2. The changing understanding
of energy security. 3.2. Energy security and its links with the protection of critical
infrastructures. 4. The multi-dimensional notion of national security.
1. National security: Different notions to cover similar or related threats
„National security” is a very flexible notion that is devoid of a clear definition and that,
also, is not easily definable in categorical terms1 in so far as it may not remain constant
over time. This absence of definition is not only due to the objective difficulty to define it
but also to the fact that states want to have a rather broad and flexible notion that will
finally allow them to reach their specific goals when referring to it in the specific area
targeted. The existence of this nebulous situation as regards this notion provides a high
level of flexibility to the state but also generates a great deal of uncertainty in so far as it
may finally permit everyone to label almost whatever policy and measure he favours under
the heading of „national security”.2
Additionally, the notion has now expanded both as regards the amount of threats
covered and the areas where reference to it is made. Indeed, Foreign Direct Investment
(FDI) is becoming one of those fields in which the issue of national security is gaining
relevance. Although most countries are open to FDI, renewed concerns by states as regards
the ability to fulfil certain government goals and policies or to the preservation of some
natural resources, industries or interests has led many of them to adopt a more reserved
stance in some areas of the economy, especially in cases of sovereign FDI.3 On the one
1

WJ MOON, ‘Essential Security Interests in International Investment Agreements’ (2012) 15:2
Journal of International Economic Law 481, 500.
2
A WOLFERS, „National Security” as an Ambiguous Symbol’ (1952) 67:4 Political Science
Quarterly 481, 481.
3
Within growing fears about the existence of a real technically based espionage threat in many developed
countries by companies now belonging to foreign investors, many of them Multinational Enterprises –
MNEs - (AE SAFARIAN, ‘The Canadian Policy Response to Sovereign Direct Investment’ in KP
SAUVANT, LE SACHS and WPF SCHMIT JONGBLOED (eds), Sovereign Investment. Concerns and
Policy Reactions, OUP, Oxford 2012, p 443). The acquisition of Lenovo by a Chinese computer manufacturer
has given rise to suspicion within the US, in so far as many of these computers are used by the US
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hand, the use of certain general exceptions in International Investment Agreements (IIAS)
has grown steadily. Also mechanisms of screening FDI projects by governments on
„national security” grounds, mainly those focussed on Mergers and Acquisitions (M&As),
have been designed in certain developed and emerging economies and some market access
rules have been implemented too.
In addition to the idea of national security, other different notions aimed to apparently
cover a similar reality –the protection of the host state against some kinds of threats caused
by certain FDI- are also used when facing non-welcomed FDI: national „essential security
interests” or „public policy” are two of them. All these terms constitute elastic and highly
contextual concepts that can be understood in different ways depending on diverse factors:
the perception of the threat, the set of values to be protected or the means through which
these values can be protected are some of them.4 This is also referable to the notion of
national security, a term to which many of the other notions mentioned by national
legislations and IIAs are finally linked.5
Usually, all these terms cover a similar reality or, at least, somehow similar reality: the
goal is the protection of the essential interests of the host state against some kinds of
threats. But this is done through the use of notions which are different in their wording and
origin and without clearly describing in any case what particular interests are to be
defended under every heading and from what kind of threats the host state should be
protected. „National security”, national „essential security interests”, „public policy” and
related terms can mean different things to different people in different moments. And
because of this intrinsic relativity they can also serve a range of different purposes.
Moreover, they may be open to somehow different understandings in domestic and
international cases.6
„National security”, national „essential security interests” and related terms broadly
refer to ideas about the integrity and power of the state itself as an institutional apparatus.7
Their traditional understanding, especially that of national security, has been linked to the
safety and protection of the people and institutions of a country from military threats,
terrorism or espionage. But all of them constitute evolving notions that develop at the same
time that society does and that, consequently, now also relate to cyber espionage, and risks
linked to the political, financial or economic system of a country, to its socio-cultural basis,
to its essential infrastructures or to its environment, among other potential areas of impact.8
administration. At the same time, even wholly owned national companies have branches in foreign
countries where components are produced and the risk of infiltration also exists in these cases. See
RG BRACKNELL, ‘Trust Not Their Presents, Nor Admit the Horse: Countering the TechnicallyBased Espionage Threat’ (2006-7) 12 Roger Williams University Law Review 832, 837-839.
4
H NASU, ‘The Expanded Conception of Security and International Law: Challenges to the UN
Collective Security System’ (2011) 3:3 Amsterdam Law Forum 15, 15.
5
P LINDSAY, ‘The Ambiguity of GATT Article XXI: Subtle Success or Rampant Failure? (2002-3)
52 Duke Law Journal 1277, 1297.
6
W BURKE-WHITE and A VON STADEN, ‘Investment Protection in Extraordinary Times: The
Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment
Treaties’ (2008) 48:2 Virginia Journal of International Law 307, 360-361.
7
J WALDRON, ‘Safety and Security’ in E REED and M DUMPER (eds), Civil Liberties, National
Security and Prospects for Consensus Legal, Philosophical and Religious Perspectives, CUP,
Cambridge, 2012, p 14.
8
UNCTAD, The Protection of National Security in IIAs, UNCTAD Series on International
Investment Policies for Development, UNCTAD/DIAE/IA/2008/5, UNCTAD, New York/Geneva
2009, p 7.
66

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

National security and the essential national security interests of the state may also be
threatened when certain basic strategic infrastructures or areas of the economy come under
the control of foreign investors.9
2. Exploring the meaning of national security in the field of foreign direct
investment
Traditionally, when assessing the notion of „national security” or of national „essential
security interests” and similar terms in the field of FDI, defence industries have been
considered very relevant and consequently foreign investment has habitually been limited
in that sector. Military intelligence and espionage have also been key elements in the
construction of the understanding of these terms as regards FDI. However, these notions
have now expanded to include other different ideas and threats. In the case of FDI and
because of the increase of flows coming from emerging countries in developed economies
and the consequent threat that they may apparently create to them and to their economies,
these terms become very broadly understood, encompassing ideas and situations that
although may have aspects linked to „national security” or national „essential security
interests” have not been traditionally included in these notions.
The particular sector where the FDI project is to be implemented as well as the
potential harm that it can cause are two of the many elements that permit both the
construction of these notions and the determination of when, and why, a certain FDI project
runs against them in a specific host state. In the area of FDI these notions now encompass
references to economic well-being, to energy independence, to control of certain key
strategic sectors of the economy or to the necessary preservation of certain critical
infrastructures, among others, linked to the origin of the investment, the nature of the
investor and the area targeted by the investment.
In line with this idea, national security related clauses embodied in IIAs are broadly
understood to go beyond the traditional military threats.10 Their usual wide wording also
point in this direction. Support for this position has been explicitly given by some states.
For instance, the US has provided some guidance in this line during the negotiation of some
of its Bilateral Investment Treaties (BITs). Thus, the Message from the President of the
United States Transmitting the Treaty between the United States of America and Mongolia
Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, of 1994,
considers that reference to „essential security interests” embodied in Article X(1) „would
include security-related actions taken in time of war or national emergency; actions not
arising from a state of war or national emergency must have a clear and direct relationship
to the essential security interest of the Party involved.”11 This notion has also been
interpreted in the domestic practice of other countries with a tradition of negotiating BITs.

9

M BARBIERI, ‘Sovereign Wealth Funds as Protected Investors under BITs and the Safeguard of the
National Security of Host States’ in G SACERDOTI with P ACCONCI, M VALENTI and A DE
LUCA (eds), General Interests of Host States in International Investment Law, CUP, Cambridge
2014, p 132.
10
Note, W BURKE-WHITE and A VON STADEN, above n 6, 351-352.
11
Art. X. In similar terms, Message from the President of the United States Transmitting the Treaty
between the United States of America and Azerbaijan Concerning the Encouragement and Reciprocal
Protection of Investment, Art. XIV.
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In India, for instance, the concept of „essential security” is approached as equivalent to
„security of the State”.12
„National security”, national „essential security interests” „public policy” and other
related terms used in practice are all notions that coincide nowadays in evoking general
considerations of protecting the security of a state, the safety of its citizens and key aspects
of its way of life.13 However they are not exactly similar, and some different
understandings can be afforded to each of them, although their exact content is dependent
on different factors and may vary in accordance to the specific area or in relation to the
particular host country in which it is assessed. In any case, IIAs and national legislations
tend to include no explicit definition of any of these terms, thus creating uncertainty and
leaving a broad power of interpretation to the parties of the treaty or national
administrations.
2.1. The elusive and variable notion of national security
The understanding of the notion of national security varies depending on the country
and the moment in which it is approached. In the specific field of investment, national
security concerns as regards FDI in the US may be primarily related to foreign control over
critical infrastructures, mostly when the headquarters of the potential acquirer are located in
certain countries, either competitors or considered unfriendly countries. In the EU, it may
be related to the fear of domination by investors from certain countries or to the control of
certain national champions or high level technological industries by foreigners, mainly
when they belong to some countries of the world. In Russia, fears are directly related to the
foreign control over the exploitation of national resources or investment in firms controlling
certain military know-how.14 On the contrary, in the PRC these concerns as regards FDI are
linked to the idea of development and, therefore, to the control of particular sectors of the
economy or strategic industries considered essential for the economic development of the
country.15
In addition to that, in those countries which have been affected by terrorism or have a
permanent terrorist threat, the relationship between national security and FDI has a deep
military and strategic dimension: the US is a good example. Whereas for other countries
like the EU, Japan and many developing countries, notions of national security are mostly
related to its economic dimension and blend with considerations of strategic industries and
national champions.16 The French Government, for instance, speaks of „economic
patriotism”.17

12

Note, judgments of the Supreme Court of India in the cases Dr. Ram Manohar Lohia vs State of
Bihar and Others, and Union of India v. Tulsiram Patel of 07.09.1965, [1966] AIR 740, [1966] SCR
(1) 709. See W BURKE-WHITE and A VON STADEN, above n 6, 353-354.
13
OECD, Security-Related Terms in International Investment Law and in National Security
Strategies, May 2009, Paris, OECD 2009, p 3.
14
JR HEATH, ‘Strategic Protectionism? National Security and Foreign Investment in the Russian
Federation’ (2009) 41 The George Washington International Law Review 101, 117-122.
15
KP SAUVANT, ‘The regulatory framework for investment: where are we headed?’ in R
RAMAMURTI and N HASHAI (eds), The Future of Foreign Direct Investment and the
Multinational Enterprise, Research in Global Strategic Management, Volume 15, Emerald Books,
Bingley 2011, p 417; M BARBIERI, above n 9, pp 132-133.
16
KP SAUVANT, ‘Driving and Countervailing Forces: A Rebalancing of National FDI Policies”
(2008-9) Yearbook on International Investment Law & Policy 215, 242.
17
De Villepin stands by calls for ‘economic patriotism’, Financial Times of 22.09.2005.
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During the last few decades a change in the perception of security threats has arisen
affecting both the specific content of the notion of security and its objectives, as well as the
ways to address these potential threats. The rising awareness about the increasing
environmental problems, the limited existence of natural resources, the need to ensure the
normal functioning of some essential critical infrastructures including water and energy
supply as the basis for the normal development of modern societies or the importance of
cyberspace as a basic element of the society and a primary arena for conflict play, among
others, a relevant role in a securitized society in which the understanding of security and
national security broadens and affects fields so far not central to the notion.18
All these changes have additionally taken place in a post 9/11 globalized world which
is increasingly characterized by ideas of threat and fear and by the quest for security, in
many cases within a securitization framework.19 The final result is that all these concerns
extend now to areas in which the security dimension has not so far been present or only to a
very low or marginal degree. Such areas and sectors that are now understood as relevant for
the preservation of the national security of a country and are reinterpreted in accordance to
this goal. FDI seems to be one of those sectors that gain a new approach and understanding
in this environment and that, consequently, is affected by this new security discourse and is
now given a role to play in national security and critical infrastructures and protection
strategies of the state.20
This national security dimension of FDI varies from country to country although its
seems to be increasingly assessed everywhere. For instance, the UK National Security
Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United
Kingdom makes an explicit reference to the national security dimension of FDI when
speaking of the investment by China into the new Hinkley Point C nuclear power station. It
specifically refers to the requirement to combine the necessity to attract inwards investors
to modernize the UK energy infrastructure thus „supporting our longer term energy
security” with the necessary assessment „of any national security risks, and mitigation.”21
FDI projects -and also FDI law- are now reinterpreted on national security grounds. Not
only the potential positive impact on the national economy is assessed but also a national
security analysis is undertaken. What this national security discourse means and how it is
actually envisaged and implemented in practice is a very relevant issue that is already open
and subject to different interpretations worldwide.
At the same time, the growing specialization and the existence of contradictory forces
and interests in the broad number of sectors affected by the ideas of „security” and of
„national security” have fostered the need to rethink the definition of national security and
to consider whether one or different definitions of the term exist depending on the specific

18

See JT MATTHEWS, ‘Redefining Security’ (1998-1990) 68 Foreign Affairs 162, 163-171.
As regards the understanding of this concept, note M McDONALD, ‘Securitization and the
Construction of Security’ (2008) 14:4 European Journal of International Relations 563, 565-567.
And in certain cases of macro-securitization, note to this respect, B BUZAN and O WÆVER,
‘Macrosecuritisation and security constellations: reconsidering scale in securitisation theory’ (2009)
35 Review of International Studies 253, 257-259 & 273.
20
OECD, Building Trust and Confidence in International Investment. Report by countries
participating in the „Freedom of Investment” Process March 2009, OECD, Paris 2009, p 10.
21
HM GOVERNMENT, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015.
A Secure and Prosperous United Kingdom, HSO, London 2015, para 4.141 at p 44.
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area to which its meaning is to be addressed: critical infrastructures, energy security, food
security, water security or so on.22
In an objective sense security has been defined as a „low probability of damage to
acquired values”.23 In a subjective sense, very important in the current society of fear and
securitization, security means „the absence of fear that such values will be attacked.”24 And
this directly entails that the same threat may be understood differently in different moments
and places.25
However, despite all these differences and the absence of a clear definition, the term
„national security” is considered to have a coherent and internationally understood meaning
with some commonly accepted principles, and it is generally referred to as the „protection
of the nation and its citizens against a broad set of threats”.26 Nevertheless it remains a very
wide term that permits very different outcomes when it is approached on a case by case
basis, and which may generate problems of understanding when it is used in the area of
FDI.
The determination of the threat from which we need to be protected constitutes a
central element in the construction of any idea of security and of national security. In the
case of FDI the lack of a clear definition of the notion of „national security” or any similar
term referred to, and the vague concepts employed in the several existing national and IIAs
security provisions provide states with a broad margin of appreciation and allow them to
deal with unanticipated national security threats.27 But this vagueness may also foster a
shift from the idea of protection of the state and of its essential security interests against
some vaguely defined threats, to the goal of preservation by the state of certain national
sectors of the economy and national champions from foreign competition or control and,
consequently, to the implementation by the state of certain policies on hidden restriction of
FDI. The UNCTAD Core Principles for Policy Making recognize that states have their
legitimate reasons to limit foreign investment for national security reasons or „in the
context of their national development strategies”, which constitutes a much more vague and
encompassing term.28
The concept of „national security” and of all those terms related to it is no longer static
and in the area of FDI pertains to the potential effects arising out of the transition of
ownership from national to foreign actors, some of them state driven, of critical
infrastructures, major energy assets, critical technologies and long-term projections of
needs for critical resources and material.29 But the analysis of all these situations on
national security grounds is not only done on purely traditional security grounds – for
22

See H NASU, ‘State Secrets Law and National Security’ (2015) 64 International and Comparative
Law Quarterly 365, 372.
23
DA BALDWIN, ‘The Concept of Security’ (1997) 23 Review of International Studies 5, 13,
standing on the definition provided by WOLFERS, “the absence of threats to acquired values” (A
WOLFERS, above n 2, 485).
24
A WOLFERS, above n 2, 485.
25
Vid. H NASU, above n 22, 373.
26
OECD, Interim report approved by the OECD Investment Committee at the fourth OECD
Roundtable on Freedom of Investment, National Security and “Strategic” Industries on 30 March
2007 (reproduced in OECD, International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a
Changing World, OECD, Paris 2007, p 56.
27
WJ MOON, above n 1, 500.
28
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Doc.
UNCTAD/DIAE/PCB/2015/5, UNCTAD, Geneva 2015, p 34.
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AE SAFARIAN, above n 3, p 442.
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instance, on the basis of the foreign acquirer’s record regarding non-proliferation and
control regimes or national counter-terrorism activities- but from a more complex security
approach in which traditional ideas of security are combined with economic, political or
social related security approaches. The consequence is that in some cases it is far from easy
to actually differentiate between true security concerns and other economic, political or
geostrategic fears that may be relevant to the FDI host state but are the direct consequence
of the free market competition in the framework of liberalized international trade.
To prevent this situation, the World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign
Direct Investment, without prejudice to the general approach of recommended free
admission, accepts that the host state may – not can-, „as an exception”, refuse admission to
a proposed investment „which is, in the considered opinion of the state, inconsistent with
clearly defined requirements of national security”.30 Curiously, this requirement of having
clearly security related requirements is combined with the acceptance of the possibility for
the host state to reject FDI in sectors „reserved by the law of the State to its nationals on
account of the State's economic development objectives or the strict exigencies of its
national interest.”31
2.2. Towards a common shared meaning of national security
The multidimensionality of security, its multifaceted and complex condition is
currently well established.32 „Security” and „national security” have traditionally been
linked to their military dimension and have historically been interpreted as referring to the
protection of the legal interests of the state against the use of force by other states.33 These
notions then have been focussed on military national security. Central to these concepts –
”security” and „national security”- has been the protection of the territory of one nation
from external military threats and attacks.34 However, the notion has evolved and it has
today become much more complex and comprehensive affecting also many civilian areas of
the society, and refers to critical infrastructures, that in many cases are owned or controlled
by private individuals, or international trade.35
A broad understanding of national security as a concept not limited to military or
security threats is now shared in most countries of the world and has been accepted by
some arbitration panels which stressed this fact and accepted that in addition to military and
armed attacks, including terrorism, also severe economic crises which reach a certain level
of gravity so as to endanger the existence and integrity of the country affected may be
covered by this or similar notions.36 In this respect, the award granted in the case LG&E
30

WORLD BANK, World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment
<http://www.italaw.com/documents/WorldBank.pdf> accessed 01.11.2017, No II(4)(i).
31
Ibid, No II(4)(ii).
32
H NASU, above n 4, 15; M STONE, Security According to Buzan: A Comprehensive Security
Analysis, Groupe d’Etudes et d’Expertise „Sécurité et Technologies” GEEST-2009, Security
Discussion Papers Series 1, Paris, Spring’09, p 2.
33
H KELSEN, ‘Collective Security and Collective Self-Defense Under the Charter of the United
Nations’ (1948) 42:4 The American Journal of International Law 783, 783; H KELSEN, Collective
Security under International Law, Naval War College New Port Rhode Island, International Law
Studies, United States Government Printing Office, Washington DC 1957, p 1.
34
As expressed in Art. 2(4) of the UN Charter.
35
Like self-defense as regards terrorist threats. Note N LUBELL, Extraterritorial Use of Force
against Non-State Actors, OUP, Oxford 2010, p 29ff; H KELSEN, above 33, 791-792.
36
M BARBIERI, above n 9, p 131; D COLLINS, The BRIC States and Outward Foreign Direct
Investment, OUP, Oxford 2013, pp 176-177.
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Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic
of 2006 explicitly manifested that,
„To conclude that such a severe economic crisis could not constitute an essential
security interest is to diminish the havoc that the economy can wreak on the lives of an
entire population and the ability of the Government to lead. When a State’s economic
foundation is under siege, the severity of the problem can equal that of any military
invasion”.37
Also the award in the case Continental Casualty Company v. The Argentine Republic
of 2008 stressed that,
„… international law is not blind to the requirement that States should be able to
exercise their sovereignty in the interest of their population free from internal as well as
external threats to their security and the maintenance of a peaceful domestic order. It is
well known that the concept of international security of States in the Post World War II
international order was intended to cover not only political and military security but also
the economic security of States and of their population.”38
Thus, „security” is no longer solely linked to the preservation of the integrity of the
territory of individual states and of their nationals from foreign military attacks.39 Among
some other facts, and in addition to the traditional focalization of the notion of „security” in
relation to one specific state and its territory, the ideas of international security or of human
security as distinct objects of security not referred to a single state have now arisen.40
Moreover, the technological revolution has led to the overcoming of the understanding of
borders as purely geographical realities, and to the correlative appearance of new threats
that are characterized both by the fact that not only the territory of the state is the target of
the threat but also because states are not the only addressees of the threat. The case of
cybersecurity and cyber threats would be paradigmatic to this respect.41
Consequently, the notions of „security” and „national security” have expanded in a
necessary attempt to accommodate new threats and challenges. The absence of military
actions and war among nations does not ensure on its own security and peace for the state
or for the international community. New sources of instability in the economic, social,
humanitarian or ecological fields have now become threats to peace and security.42 Non37
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traditional threats arise and they now cover issues like economic security, energy and
resource security, environmental security, food security, bio-security or health security,
among other areas.43
The presence of the notion of national economic security – like in the PRC- or the
debate that has arisen in some countries of the world as regards it –in the US or the EUshows the relevance and breadth of the notion of security nowadays, as well as the potential
risks that the reference to broad notions such as the one of economic security may have in
areas like FDI. It may pose protectionist threats in so far as it can be used by states to
prevent the acquisition of certain sectors of the economy by foreigners instead of blocking
FDI proposals that may potentially or effectively harm the national security of the host
country.44
National security strategies acknowledge this change of approach and the dynamic
nature of „security” and „national security” and go beyond the military threat by focusing
also on individual citizens and their way of life. The analysis of the national security
strategies or national defence strategies of some major countries of the world corroborate
the use of the term national security as the central idea on which they stand45 as well as the
evolving condition of the concept that is not limited to military threats any longer.46 In the
UK, for example, the National Security Strategy and Strategic Defence and Security
Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom explicitly states that „National
Security Objective 1 is to protect our people – at home, in our Overseas Territories and
abroad, and to protect our territory, economic security, infrastructure and way of life”.47
This idea of protecting nations and citizens is included on a regular basis in many national
security and defence strategies of states around the world.48
Additionally, almost all of them show the usual absence of a clear definition of the
concept of national security; in some cases, no definition is provided at all. In Germany, for
instance, the Germany Defence Policies of 201149 refers to national security on many
occasions but instead of enshrining a definition of what it actually means makes a broad
call to Germany’s security objectives – „the security and protection of German citizens; the territorial integrity and sovereignty of Germany and its allies; - the fulfilment of
international responsibilities”– and to German security interests.50 Also the afore<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/RO%20SPV%203046.pdf> accessed 04.11.2017, p 143.
43
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Rights and the Right to Regulate: The Issue of National Security’ (2008-9) 1 Yearbook on
International Investment Law and Policy (2008–2009) 37, 55.
45
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28.05.2011
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.pdf> accessed 22.10.2017.
50
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mentioned UK National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015.
A Secure and Prosperous United Kingdom lacks any definition of national security. It
merely focuses on the values to be preserved without providing any notion or definition of
the term: „Our security, prosperity and freedom are interconnected and mutually
supportive. They constitute our national interest”.51
This same absence of definition of the concept of national security is encountered in
the US National Security Strategy February 2015. In this case, the national security of the
US would involve „primarily (but not only) military security, namely the protection of the
defense industrial base and critical technologies that provide a military advantage, as well
as more broadly the protection of assets that constitute critical infrastructure”.52
Some isolated examples of a definition of what national security is and means are also
encountered worldwide. For instance, the Spanish National Security Strategy. Sharing a
Common Project defines national security as „the State action aimed at protecting the
freedom and well-being of its citizens, guaranteeing the defence of Spain and its
constitutional principles and values, and contributing together with our partners and allies
to international security in compliance with the commitments undertaken.”53 A much
broader definition is embodied in the Russia’s National Security Strategy to 2020 where
national security is, for instance, defined as „the protection of the individual, society and
the State from domestic and foreign threats, which in turn ensures constitutional rights and
freedoms, an appropriate quality of life for citizens, sovereignty, territorial integrity and
stable development of the Russian Federation, the defence and security of the State.”54
Consequently, a threat to the national security would be understood as „the direct or
indirect possibility of damage to constitutional rights and freedoms, quality of life,
sovereignty/territorial integrity, stable development of the Russian Federation, defence and
security of the State.”55
3. The multidimensional scope of national security: A single notion or some
autonomous but related sectoral notions? The case of energy security and critical
infrastructures protection.
As stated, the concept of national security becomes increasingly complex and coexists
now with sectoral notions referring to particular individual national security areas and
regions of the world; - facilitating free and unrestricted world trade as well as free access to the high
seas and to natural resources” (FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE, above n 49, p 4).
51
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aspects. The global ideas of „security” or of „national security” become related in certain
cases to some autonomous notions of „security” specifically referring to some areas of
society and of the economy of a particular country.
National security is an ill-defined term whose content may vary depending on the
country and the moment when it is ascertained and the specific sector, even the specific
firm or infrastructure referred to. Whether a single notion of „national security” or some of
them exist with different contours, underlying principles and goals depending on the
specific field referred to, is something to be determined on a case by case basis. Moreover,
national security gets its own meaning from a social, economic or environmental standpoint
and may potentially vary in reference to foreign investment. This elusive and
multidimensional understanding has a direct effect on the control of FDI on national
security grounds.
New sectoral notions of „security” arise which respond to the singularities and policies
of some particular sectors of the economy and which are autonomous from the global idea
of „security” and of „national security” of a certain state. Notions like „national energy
security”, „national economic security” – a concept that exists in countries like the PRC,56
and that receives also some support to be adopted in the US or in the EU-57 or of „national
food security”,58 among some others, are now referred to. All of them are linked to the
basic idea of the preservation of the national security of the host country in particular fields
of different size, nature and relevance, in which some specific policies and necessities of
protection exist. All of them require the global concept of national security to be adapted to
a particular area and situation of the host state. As well as making necessary the
determination of the intrinsic relationship of any of these autonomous sectoral concepts of
security with the global concept of national security.
The absence of a clear definition of the notion and the difficulties to actually reach one
multiply when referring to the other security related notions in use. For instance, the
determination of the meaning of „national economic security” or of „economic threats” is
objectively difficult because risk, aggressive competition and uncertainty are what actually
characterize the normal condition of actors in a market economy.59 This makes it very
difficult to differentiate what can be understood as a threat to the economic security of a
country and what is only the consequence of the normal functioning of the economy and
56
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which must therefore be accepted (although to what extent?). In fact, the current economic
crisis has confronted states with the difficult task of determining which areas of their
economies should be preserved from FDI and which others should not.
FDI is subject to a growing scrutiny by national authorities with some areas of the
economy being especially relevant nowadays as regards the control of foreign investment
on national security grounds: telecommunications and technology, energy or critical
infrastructures are some of them. The lack of a clear understanding of what „national
economic security” means and the pressure from public opinion and the media may in
certain cases also invite politicians of certain states to control some inwards FDI fearing
that it will lead to losses of jobs or to a lowering of social rights in the host country. The
issue is to determine whether this control is exercised on grounds of protection of the
„national economic security” or it is just reflection of an economic protectionist attitude.
Each one of these sectoral categories of „security” defines a focal point within the
security issue as well as a way of ordering priorities. The content of these new threats is to
be constructed autonomously although they are not independent and a strong network of
linkages exists among them. The relationship existing between energy, climate and security
are a good example of that.60 Also the dependence of military security on economic security
in so far it is finally dependent on budget constraints is significant.61 In many cases, their
combination provides a new approach to security deeply linked to the idea of resilience.
„Security” as a part of „national security” is a major element in modern societies which
becomes increasingly linked to, and supplemented by, the notion of resilience, „the capacity
to withstand and rebound from disruptive challenges or adverse effects”.62 Its translation
into the area of FDI implies the need to control foreign investment in certain critical
infrastructures, industries and sectors of the economy to allow the implementation of
regulatory powers and to fulfil basic goals towards citizens.
Among the potential collection of national security dimensions and, maybe, of national
security concepts, energy constitutes a perfect test bench for many issues related to the
control of foreign investment by host states in some particular areas of their economy. It is
an independent notion that is very much linked to other sectors like that of the protection of
national critical infrastructures.
Despite the relevance of many areas of the economy not all of them have given
importance to the existence of an individualized area for security as energy or critical
infrastructure do. This is, for instance, ascertainable in the US where the notion of critical
infrastructure has a direct effect on foreign investment in the energy sector. Among the
factors to be considered by the Committee on Foreign Investment in the United States
(CIFUS) when assessing the national security dimension of a FDI proposal reference is
made to „(6) the potential national security-related effects on United States critical
infrastructure, including major energy assets”.63 It is the only sector mentioned within this
broad notion of critical infrastructure.
Energy security and the protection of national critical infrastructures are two different
but interrelated dimensions of „security” and „national security”. The determination of their
60
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exact meaning and scope and of their dynamic relationship are prime examples of the
difficulty in assessing a single and comprehensive notion of „national security”. And of the
evaluation of their potential impact in the area of FDI.
3.1. National energy security
National security has traditionally been equated with the ability of countries to thwart
armed aggression. However, as stated, the notion has changed over time and has also being
enlarged. Currently, national security also embraces, among other concepts, a threat to
national energy security.64 Many states are now well aware of this fact, to the extent that
during the last few years investment in this sector – especially oil and gas- has been
exposed to „national security” or national „essential security interests” concerns. Different
restrictions have been introduced in some countries for foreign investment in this area and
many FDI projects have been subject to prior scrutiny on „national security” grounds.65
Energy is the world’s most capital intensive industry.66 Energy security constitutes a
core element of energy policy that has gained increased attention in the last few years.67 Its
understanding is based on the concept of security „in general”, however, the term lacks a
common and clear understanding and is absent of guiding principles.68 Many different
definitions of what it means are provided.69 Additionally, its meaning has evolved over
time. It is defined both as „slippery”, because of the difficulties to universally define or
conceptualize it, and „multi-dimensional”,70 in so far as the traditional political economic
approach to oil supply for western industrialized countries has now given way to a much
broader and complex reality addressing a plurality of sectors and challenges.71
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OECD / DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS. COMPETITION
COMMITTEE, Energy Security and Competition Policy JT03238675, OECD Paris, 14.01.2008, pp
95-246.
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3.1.1. Energy security: a notion linked to energy supply and energy availability
Leaving aside its connection with the physical – natural, in many cases linked to
climate changes, or technical aspects – „risks” that the supply of energy may encounter,72
energy security has traditionally been linked to the idea of supply of energy, stressing the
dimension of its economic risk. The International Energy Agency has focussed on this idea
of market supply and energy availability at market price and it understands „energy
security” as „the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price”.73
Resting on this approach the notion would then be of special relevance to energy
consuming or net importer countries.74
However, the notion of energy security is constantly reshaped in accordance to the
moment in which it is evaluated and the country or region to which reference is made.
Further, the notion of energy security has been modified in recent times to include new and
additional dimensions not covered so far. Under the traditional market-centric definition of
energy security the idea of assurance of adequate and reliable supplies of energy at
reasonable prices and in a way that does not jeopardize major national values and goals75
would be stressed. But the notion has evolved as energy necessities of states develop too.
Nowadays it is both much broader, in so far as additional dimensions of energy security
are taken into account when approaching it, and it is also the subject of a continuous and
intense re-examination.76 The notion becomes increasingly comprehensive as it attempts to
tackle the several challenges that exist for energy security.77 Thus, it certainly refers to the
availability, accessibility, affordability and acceptability of energy, the well-known „four
As” of energy security,78 and not only in relation to oil but also to other sorts of energies.
72

Ch WINZER, above n 69, 37; L CHESTER, ‘Conceptualising Energy Security and Making
Explicit its Polysemic Nature’ (2010) 39 Energy Policy 887, 890-891. Consider that in 2005, the
Hurricanes Katrina and Rita shut down 27% of US oil production and 21% of US refining capacity,
note F UMBACH, ‘Global Energy Security and the Implications for the EU’ (2010) 38 Energy Policy
1229, 1234.
73
INTERNATIONAL
ENERGY
AGENCY,
What
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Energy
Security?
<https://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/>, accessed 25.10.2017.
In the same sense, the World Assessment Energy of the UNDP, defines energy security as “the
continuous availability of energy in varied forms, in sufficient quantities, and at reasonable prices”
(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, World Energy Assessment, UNDP, New
York 2000, p 112). Other authors consider energy security as “...a condition in which a nation and all,
or most, of its citizens and businesses have access to sufficient energy resources at reasonable prices
for the foreseeable future free from serious risk of major disruption of service.” (B BARTON, C
REDGWELL, A RØNNE et al, ‘Introduction’ in B BARTON, C REDGWELL, A RØNNE A et al
(eds), Energy Security Managing Risk in a Dynamic Legal and Regulatory Environment, OUP,
Oxford 2004, p 5). Regarding the notion of “affordability” note A CHERP and J JEWELL, above n
70, 419.
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ML O’SULLIVAN, ‘The Entanglement of Energy, Grand Strategy, and International Security’ in
GOLDTHAN A (ed), The Handbook of Global Energy Policy, Wiley-Blackwell, Malden/Chichester
2013, p 31.
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D YERGIN, ‘Energy Security in the 1990s’ (1998) 67:1 Foreign Affairs 110, 111.
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A CHERP and J JEWELL, above n 70, 415; L CHESTER, above n 70, p 159.
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D VON HIPPEL, T SUZUKI, JH WILLIAMS et al, above n 68, 6722.
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Note ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE, A Quest for Energy Security in the 21st
Century Resources and Constraints, APERC, Tokyo 2007, pp 7-42; L CHESTER, above n 70, p 164;
A CHERP and J JEWELL, above n 70, 415-418 with a critical analysis in depth of these four
principles. Also, S BELOW, above n 68, 861 who speaks of the existence of some commonly
accepted „dimensions” to depict what energy security means: affordability, availability, efficiency,
technological development, sustainability and regulation.
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But it also points to the diversification of energy suppliers or the geostrategic threats and
vulnerabilities that this may generate.79
In accordance with this position, energy security would then be directly linked to the
concept of „security of energy supply”80. It would be equated to self-sufficiency or „energy
independence” of the state81 and, more recently, to the need to reduce dependence on fossil
fuel consumption.82 Consequently the notion of security would be connected to the shortterm disruption of supply –”shocks”- and long-term problems –”stresses”- for this supply.83
This description of energy security has been broadly accepted,84 although it has also
changed over time because of the new challenges national and international energy policies
are facing.85 It is still directly linked to the reliability and affordability of energy supply in
general,86 but it has evolved from the classical former idea of stable supply of cheap oil87 to
79

In this line, and within the EU, Rec 3 of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the
Council of 11.02.2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal
energy market and amending Directive 94/42/EEC [2004] OJ L52/50, following the Green Paper Towards a European strategy for the security of energy supply (COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Green Paper - Towards a European strategy for the security of
energy supply, COM/2000/0769 final) recognizes that „security of supply should not be conceived as
merely a question of reducing import dependency and boosting domestic production. Security of
supply calls for a wide range of policy initiatives aimed at, inter alia, diversification of sources and
technologies and improved international relations.” Also consider Rec 22 of Directive 2009/73/EC of
the European Parliament and of the Council of 13.07.2009, concerning common rules for the internal
market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC [2009] OJ L 211/94, which as regards gas
explicitly states that, the „security of supply of energy to the Community requires, in particular, an
assessment of the independence of network operation, the level of the Community’s and individual
Member States’ dependence on energy supply from third countries, and the treatment of both
domestic and foreign trade and investment in energy in a particular third country.”
80
Ch WINZER, above n 69, 36. A secure energy supply would imply „the continuous uninterrupted
availability of energy at the consumer’s site” (M SCHEEPERS, A SEEBREGTS, I DE JONG et al,
EU Standards for Energy Security of Supply. Updates on the Crisis Capability Index and the
Supply/Demand Index Quantification for EU-27, ECN Energy Research Centre of The Netherlands,
Clingendael international energy programme, The Hague April 2007, p 19).
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G COHEN, F JOUTZ and P LOUNGANI, ‘Measuring Energy Security: Trends in the
Diversification of Oil and Natural Gas Supplies’ (2011) 39 Energy Policy 4860, 4860.
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L CHESTER, above n 70, pp 159-160.
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Ch WINZER, above n 69, 38; M SCHEEPERS, A SEEBREGTS, I DE JONG et al, above n 80, p
19; A CORRELJÉ and C VAN DER LINDE, ‘Energy Supply Security and Geopolitics: A European
Perspective’, (2006) 34 Energy Policy 532, 538-539, distinguishing among “sudden disruptions”,
„slow emerging supply gaps” and as result of ideological choices by states. Energy insecurity would
then be related to the loss of economic welfare that may derive of change in the price or availability
of energy (L CHESTER, above n 72, 889).
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As regards this notion and its subsequent evolution, consider L CHESTER, above n 70, pp 159160; A CHERP, A ADENIKINJU, A OLDTHAU et al, ‘Energy and Security’ in GEA WRITING
TEAM, Global Energy Assessment Toward a Sustainable Future, CUP, Cambridge 2012, p 330; D
VON HIPPEL, T SUZUKI, JH WILLIAMS et al, above n 68, 6723-6725.
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D VON HIPPEL, T SUZUKI, JH WILLIAMS et al, above n 68, 6720.
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Consider L CHESTER, above n 72, 889. This equation is made, for instance, by the White Paper on
Energy Security and Global Warming of the World Economic Forum (WORLD ECONOMIC
FORUM, Global Agenda Council on Energy Security. White Paper on Energy Security and Global
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that of „energy supply continuity”.88 This change implies an additional degree of difficulty
and complexity in so far as many and important differences exist between the oil, gas,
nuclear or electricity energy markets89 which are explicitly accepted in some national
energy strategies.90 And it also requires an effective quantitative measurement of energy
security.91
3.1.2. The changing understanding of energy security
However, even resting on this main idea of supply, the concept of energy security
enjoys a high degree of relativity and changeability. How it is finally conceptualized is
relative, context-dependent and a matter of perception by the actor approaching it.92 Energy
security may finally mean different things in different places –a country, a continent, a
region-,93 energy markets94 or to different people in some parts of the world. And within
them, for producers, large and small consumers, developing and developed countries,
energy importing or energy exporting countries, companies operating in a network, policy
makers or other energy stakeholders.95 They may all consider different aspects of energy
security and provide diverse definitions and approaches to the notion.96
Also the temporal element is to be taken into account in so far as risks and responses
may vary in the short, medium and long term.97 For example, PRC oil’s dependence ranged
at around 51.3% of its demand in 2010 and is expected to rise up to 85,6% by 2035.98 On
the contrary, in 2015 only around 24% of the petroleum consumed by the United States was
imported from foreign countries, the lowest level since 1970.99 From the traditional
87

A CHERP and J JEWELL, above n 70, 418.
Ch WINZER, above n 69, 36.
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L CHESTER, above n 70, p 162.
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As regards the UK, note DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE, Energy
Security Strategy, Presented to Parliament by the Secretary of State for Energy and Climate Change
by Command of Her Majesty, November 2012, Cm 8466, HMSO, London 2012, p 31ff. In relation to
the EU, note COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions Second Strategic Energy Review An EU Energy Security and
Solidarity Action Plan COM(2008) 781 final, Brussels, 13.11.2008, p 4ff.
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Which should be multifaceted to be fully effective, note G COHEN, F JOUTZ and P LOUNGANI,
above n 81, 4860-4861.
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S BELOW, above n 68, 861.
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A CHERP and J JEWELL, above n 70, 416; A CHERP, A ADENIKINJU, A OLDTHAU A et al,
above n 84, pp 356-364; D VON HIPPEL, T SUZUKI, JH WILLIAMS et al, above n 68, 6721-6722,
approaching several factors that generate differences in energy security policies.
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L CHESTER, above n 70, p 164.
95
L CHESTER, above n 72, 891; S BELOW, above n 68, 861.
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M SANDER, ‘Conceptual Proposals for Measuring the Impact of International Regimes on Energy
Security’ (2013) 63 Energy Policy 449, 449.
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L CHESTER, above n 72, 893. Note as regards Europe and the market of gas, M BILGIN,
‘Scenarios on European Energy Security: Outcomes of Natural Gas Strategy in 2020’ (2011) 43
Futures 1082, 1083 & 1086-1089.
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ZX ZHANG, ‘The Overseas Acquisitions and Equity Oil Shares of Chinese National Oil
Companies: A Threat to the West but a Boost to China’s Energy Security?’ (2012) 48 Energy Policy
698, 698; J JIANG and J SINTON, Overseas Investments by Chinese National Oil Companies.
Assessing the Drivers and Impacts, International Energy Agency Information Paper, February 2011,
IEA, Paris 2011, pp 10-12.
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US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, How much oil consumed by the United
States comes from foreign countries? <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=32&t=6> accessed
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definition approach of energy security the US would be a more energy secure country
whereas China would have a more insecure position.100
Energy security has also gained an additional geostrategic dimension that although has
always been present in this area is now even more relevant and noticeable, and
consequently enhances its „security” dimension.101 It may be the time to speak of
„geopolitics of energy” instead of „energy security” is coming.102 The notion is then linked
to new aspects of the energy supply like security of demand or security of transit and
transport103 and also to other fully new dimensions of energy security that have gained
relevance over time like the environmental impact of energy sources and choices, climate
change, innovation of energy research and development or energy poverty.104 Reference is
not only then made to the nature of the risks105 but also to their sources and to their
origin.106 All these facts, among others, affect the traditionally vital role played by
governments in this area as providers, regulators and owners of networked infrastructures107
and introduce new elements, actors and geometries into the security scene,108 which
impacts on the understanding of the notion and are increasingly taken into account in
different ways by national energy security strategies. For instance, the UK Energy Security
Strategy identifies several „cross-cutting risks” in this area: major domestic disruption to
energy supply and major international disruptions to energy supply, increased international
energy prices and insufficient investment in UK energy infrastructure.109

28.10.2017. Note COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, National Security Consequences of U.S.
Oil Dependency, New York 2006, p 18; ML O’SULLIVAN, above n 74, p 30.
100
ML O’SULLIVAN, above n 74, p 31.
101
ML O’SULLIVAN, above n 74, pp 37-38. And which increases even further when approaches the
risk of terrorist actions or sabotage. Note Ch WINZER, above n 69, 37.
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In words of ML O’SULLIVAN, above n 74, p 31.
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ML O’SULLIVAN, above n 74, p 31; J JIANG and J SINTON, above n 98, pp 29-34.
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J JEWELL, ‘EU energy security is only as strong as its weakest link: the former Eastern Bloc” The
Conversation,18.04.2014, p 1; A CHERP and J JEWELL, above n 70, 418-419; L CHESTER, above
n 70, p 160; KM CAMPBELL, J GULLEDGE, JR McNEILL et al, The Age of Consequences: The
Foreign Policy and National Security Implications of Global Climate Change, Center for Strategic &
International Studies/Center for a New American Security, Washington November 2007, pp 7 & 65ff.
This multiple dimension is now acknowledged by authors (note BK SOVACOOL, „Introduction:
Defining, Measuring and Exploring Energy Security” in BK SOVACOOL (ed), The Routledge
Handbook of Energy Security, Routledge, Oxford/New York 2013, p 2ff. Also, as a general reference,
BK SOVACOOL, Energy Security, Sage Publications, London, 6 vols, 2014).
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above n 70, p 161).
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A CHERP and J JEWELL, above n 70, 419; D VON HIPPEL, T SUZUKI, JH WILLIAMS et al,
above n 68, 6722-6723.
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S BOUZAROVSKI, M BRADSHAW and A WOCHNIK, ‘Making Territory Through
Infrastructure: The Governance of Natural Gas Transit in Europe’ /2015) 64 Geoforum 217, 217.
108
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, above n 73, pp 112-113. Also A
BRESSAND, above n 66, p 19 regarding the new “actors of influence” in the energy sector.
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DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE, above n 90, pp 25-30. Note also
HOUSES OF PARLIAMENT, Measuring Energy Security, Postnote, No. 449, London 01.2012, p 1
<researchbriefings.files.parliament.uk/documents/POST-PN-399/POST-PN-399.pdf>
accessed
16.05.2016 where reference is made to the maximization of economic recovery of domestic fuel
reserves, reduction of the demand for energy, ensuring a well-designed market framework with a
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Energy security has risen in relevance because of the growing habitual dependence of
industrialized and emerging economies on imported energy consumption, the increasing
potential for frequent disruption in supply and emerging issues and risks for accessing
energy.110 Thus, for instance, the Green Paper - Towards a European strategy for the
security of energy supply, although it still speaks of energy supply, identifies several
different risks for energy security: physical, economic, social and environmental risks.111
And the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
on European Energy Security Strategy stresses the geostrategic dimension of energy
security and insists on the idea of coordinating national energy policies and on the necessity
for the EU to speak „with one voice in external energy policy”.112 Also, in the PRC,
„security energy supply through international co-operation” was considered one of the six
major areas of focus at the first meeting of the Chinese State Council-level National energy
Commission.113
3.2. Energy security and its links with the protection of critical infrastructures
The achievement of energy security, a very relevant piece within the whole concept of
national security, has now become, with increasing strength, an integrated part of the
foreign and defence policy of many countries,114 a foreign policy instrument that has
always existed but that now gains further relevance, and affects the attitude towards, for
example, FDI, both inwards and outwards.115 The separation of economics and politics in
the area of energy has today come to an end. A struggle for energy exists nowadays and
national energy security becomes intrinsically geopolitical;116 strategic and geopolitical
interests and approaches are currently playing a key role in this area, and in so far as they
interplay and dynamically influence each other they affect the achievement of energy
security and also, its understanding.117 For example, and from an EU standpoint, the
dependence of the EU on the provision of gas from Russia and the successive UkrainianRussian crisis has clearly shown this interdependence that now is explicitly taken into
account by the EU118 and other countries like the US in its National Security Strategy
2015119 The risk of the use of energy as a political weapon is clear for Europe.120
110

V CONSTANTINI, F GRACCEVA, A MARKANDYA et al, ‘Security of Energy Supply:
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al, above n 110, 210.
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and the Council European Energy Security Strategy COM(2014) 330 final, Brussels 28.5.2014, p 17.
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J JIANG and J SINTON, above n 98, p 12.
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As regards the US, note COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, above n 99, pp 3-4; K CRANE,
A GOLDTHAU, M TOMAN et al, Imported Oil and U.S. National Security, RAND Infrastructure,
Safety, and Environment and National Security Research Division, Santa Monica 2009, p 60.
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K CRANE, A GOLDTHAU, M TOMAN et al, above n 114, p 25ff.
116
J NYMAN, ‘’Red Storm Ahead’: Securitization of Energy in US-China Relations’ (2014) 43:1
Millennium: Journal of International Studies 43, 46.
117
L CHESTER, above n 72, 891; A CHERP, A ADENIKINJU, A OLDTHAU A et al, above n 84,
pp 368-370; A CORRELJÉ and C VAN DER LINDE, above n 83, 535ff referring to the Market and
Institutions and Regions and Empires approach to the oil and gas industry.
118
Russia holds more than 25% of the world’s natural gas and hard coal reserves as well as around
6% of oil reserves. In addition to that it has acquired important infrastructures in some European
countries thus having a leading position within them as regards the supply of energy. Note F
UMBACH, above n 528, 1230 & 1234; S BOUZAROVSKI, M BRADSHAW and A WOCHNIK,
above n 107, 220-222; M BILGIN, above n 97, 1086-1089 analyzing the different potential scenarios
for the EU’s energy-security depending on the position maintained by Russia or A MAÑÉESTRADA, ‘European Energy Security: Towards the Creation of the Geo-Energy Space’ (2006) 34
Energy Policy 3773, 3781-3784; A CORRELJÉ and C VAN DER LINDE, above n 83, 535 or P
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No static or „one-size-fits-all” solution exists as regards the content and understanding
of the notion of energy security.121 The chief concern for energy security is vulnerability to
politically motivated disruption:122 However, the final response provided will be dependent
on the formulation of three essential questions: Security for whom? Security for which
values? And security from what threats?123 Depending on the responses granted to these
three questions, security energy could be understood as referring broadly to the low
vulnerability of vital energy systems of a nation.124
The concept of „vital energy systems” addresses the central question of what to protect
and refers to energy resources, technologies or infrastructure uses linked together by energy
flows that support critical social functions.125 That implies a direct link to the notions of
critical infrastructure and resilience. Ensuring energy security of the state would also mean
ensuring the control and functioning of some critical infrastructures. And the notion of
vulnerability of these vital energy systems combines exposure to risks and resilience
capacities.126
The concept of critical infrastructure varies from country to country. However, and in
accordance with the OECD, a common understanding of critical infrastructure would
involve any „physical or intangible assets whose destruction or disruption would seriously
undermine public safety, social order and the fulfilment of key government responsibilities.
Such damage would generally be catastrophic and far-reaching” and will depend either on
natural or man-made risks.127
Criticality is usually referred to any infrastructure that provides „an essential support
for economic and well-being, for public safety and for the functioning of key government
responsibilities”.128 This is expressed in different ways in several countries. To this respect,
legislation in Germany speaks when asserting this critical condition of „a relative measure
of the importance of a given infrastructure in terms of the impact of its disruption or
functional failure on the security of supply, i.e. providing society with important goods and
services.”129 Canada refers to „processes, systems, facilities, technologies, networks, assets
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London/New York 2014, p 249.
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risks to be protected from? and how to protect (or prevent)?, note D VON HIPPEL, T SUZUKI, JH
WILLIAMS et al, above n 68, 6720-6721.
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Ibid, 419.
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National Security, OECD, Paris 05.2008, p 2.
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Ibid, p 3.
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and services essential to the health, safety, security or economic well-being of Canadians
and the effective functioning of government”.130
This new content of the notion implies a further shift in the approach to it and a
growing reference to establish complex policies and measures to strategically manage
potential risks that can affect all elements of energy systems.131 Not only reference to the
sovereignty dimension of energy security132 or to the risk exposure of the system and its
vulnerabilities would be made, but also to the resilience of the whole system in an
environment of securitization.133
Many national security strategies refer now to energy within the list of critical
infrastructures to be protected. For instance, the EU Directive of 2008 on the identification
and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to
improve their protection, to which the Communication from the Commission to the
European Parliament and the Council on European Energy Security Strategies explicitly
refers,134 embodies under the headings of „energy”: electricity (infrastructures and facilities
for generation and transmission of electricity in respect of supply electricity), oil (Oil
production, refining, treatment, storage and transmission by pipelines) and gas (Gas
production, refining, treatment, storage and transmission by pipelines and LNG terminals).
And reference to the „resilience of the European gas system” is made by the EU.135 Also
NATO is willing to „enhance its strategic awareness of energy developments with security
implications; (and to) develop its competence in supporting the protection of critical energy
infrastructure...”.136
The list of critical infrastructures is widening overtime137 and becoming broader in its
interpretation.138 This trend to enlarge its understanding generates additional problems. In
addition to the physical protection against potential risks and threats, the protection of
critical infrastructures encounters a relevant FDI dimension which is ascertainable in some
national FDI screening systems. The process of liberalization undertaken during the last
few decades has led many critical infrastructures to be owned by private owners, in some
cases foreigners. In almost every country critical infrastructures are in many cases privately
owned, and for their proper protection the full cooperation between the public
130
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131
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132
As regards this notion, A CHERP, A ADENIKINJU, A OLDTHAU et al, above n 84, p 365.
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administration and private undertakers is required.139 In the US, for instance, 85% of
critical infrastructures are said to be privately owned.140 Property of these critical
infrastructures, many of them linked to the energy sector, may be transferred to foreigners
through M&As operations. This requires in some cases the implementation of a process of
evaluation by national authorities of FDI proposals in certain sectors of the economy or
specific infrastructures and assets to determine whether their prospective acquisition may
threaten, or not, the national security of the host state.
This directly poses the question of the interrelation between energy security and the
protection of critical infrastructures as two different realities, and their interplay with and
within the global notion of „national security”. An issue that is already present in the US in
relation to the evaluation by CFIUS of foreign investment projects on national security
grounds. Some of the most relevant security concerns associated with foreign investments
refer to the preservation of critical infrastructures, a kind of independent area of concern
within the general rubric of „essential security interests” or „national security”.141 But what
a critical infrastructure is, constitutes something far from being well-established.
Critical infrastructures and their protection are closely related to other dimensions of
national security like, for instance, energy and telecommunications. Especially, energy
investment is unique due to the particularly long risk exposure, the very intense capital
investment and the acute project risk.142 To what extent the protection of critical
infrastructures in the area of energy is a manifestation of the new and broad notion of
energy security or is independent of the previous and constitutes an example of the
protection of critical infrastructures? Or which level of interrelation with the global notion
of „national security” exists are issues to be determined in every country. The absence in
many cases of clear definitions in this respect may potentially generate uncertainty when
they are used in the area of FDI.
What constitutes critical infrastructure and its necessary protection, and what
constitutes energy security is something to be determined by every nation when evaluating
FDI projects. Reality shows that their differentiation is not easy and that their broad
interpretation provides the state with a multi-tiered instrument to control FDI. Whether
measures finally adopted by the state constitute protective measures on „national security”
or national „essential security interests” grounds or hidden protectionist measures adopted
in the name of economic patriotism, economic national security or similar terms is difficult
to assess, with no guarantee of success, on a case by case basis.
4. The multi-dimensional notion of national security
The notion of national security is complex and multidimensional. It is also subject to
constant evolution. It has now expanded to cover situations not directly linked to its
traditional military dimension. Foreign Direct Investment is becoming one of those fields in
139
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which the issue of national security is gaining relevance. Non-traditional threats arise and
they now cover issues like economic security, energy and resource security, environmental
security, food security, bio-security or health security, among other areas. National security
lacks a clear understanding and it currently defragmented in different national security
notions. This makes necessary the determination of the specific relationship of any of these
autonomous sectoral concepts of security with the global concept of national security, as
well as the specification of the ways to protect them.
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Аннотация: Смертная казнь – это не просто уголовное наказание, но также относительно самостоятельное уголовно-правовое явление, имеющее внешнеполитическое значение и оказывающее существенное влияние на сознание общества. Выступая
наказанием с максимально возможной карой, она является концентрированным
выражением вопроса о соотношении государства и личности. Применяя смертную
казнь, государство максимально вторгается в личностную сферу. В настоящее время следует признать, что вопрос о смертной казни стал политическим: отношение
государства к этому виду наказания превращается в международно-правовой
стандарт, по которому оценивается демократичность политической и правовой
системы государства.
Особое политическое и правовое значение института смертной казни предопределяет необходимость анализа конституционных требований к этому наказанию и
адекватности их имплементации в уголовном законе. В статье рассматривается
вопрос о применении смертной казни в уголовной политике Российской Федерации в
условиях моратория. Автор уделяет внимание вопросам целесообразности сохранения этого вида наказаний в Уголовном кодексе, а также то, как это сохранения
влияет на обеспечение интересов общества и государства.
Ключевые слова смертная казнь, мораторий, права человека, безопасность личности, право на жизнь.
ACAbstract: The death penalty is not just a criminal punishment, it is also a relatively
independent criminal law phenomenon that has a foreign policy significance and has a
significant impact on the consciousness of society. Acting as punishment with the maximum
possible penalty, it is a concentrated expression of the question of the relationship between
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the state and the individual. Applying the death penalty, the state maximally invades the
personal sphere. At present, it should be recognized that the question of the death penalty
has become political: the state's attitude to this type of punishment is becoming an
international legal standard that assesses the democratic nature of the political and legal
system of the state.
The special political and legal significance of the institution of the death penalty
predetermines the need to analyze the constitutional requirements for this punishment and
the adequacy of their implementation in the criminal law. The article deals with the
question of the application of the death penalty in the criminal policy of the Russian
Federation in the conditions of the moratorium. The author pays attention to the issues of
expediency of preserving this type of punishment in the Criminal Code, as well as how this
preservation affects the interests of society and the state.
Keywords: death penalty, moratorium, human rights, personal security, the right to life.
Конституция РФ 1993 г. в качестве основополагающего принципа провозгласила
охрану интересов личности, общества и государства. Реальная защита перечисленных интересов обеспечивается нормами различных отраслей права, в том числе и
уголовного. Специфика уголовно-правовой охраны личности состоит в том, что с помощью уголовной репрессии обеспечивается защита, во-первых, наиболее ценных
интересов и благ и, во-вторых, от наиболее опасных на них посягательств.
Между тем не все способы уголовно-правовой охраны указанных интересов получили однозначную интерпретационную оценку с позиций науки конституционного
и уголовного права. Так, противоречивые мнения высказываются относительно конституционно-правовой регламентации смертной казни как вида наказания.
Примечательно, что единственным наказанием, относительно которого имеется
прямое конституционное предписание, является именно смертная казнь.
По мнению А.Ю. Кизикова[1], внимание Конституции РФ к данному виду наказания обусловлено следующим: смертная казнь, выступая наказанием с максимально
возможной карой, является концентрированным выражением вопроса о соотношении
государства и личности. Применяя смертную казнь, государство максимально вторгается в личностную сферу. В настоящее время следует признать, что вопрос о смертной казни стал политическим: отношение государства к этому виду наказания превращается в международно-правовой стандарт, по которому оценивается демократичность политической и правовой системы государства. Смертная казнь – это не
просто уголовное наказание, но также относительно самостоятельное уголовно-правовое явление, имеющее внешнеполитическое значение и оказывающее существенное влияние на сознание общества[2].
Особое политическое и правовое значение института смертной казни предопределяет необходимость анализа конституционных требований к этому наказанию и
адекватности их имплементации в уголовном законе.
В содержании ч. 2 ст. 20 Конституции РФ может быть выделено пять таких требований, одновременно являющихся конституционными признаками смертной казни:
временный характер смертной казни; факультативность ее законодательного установления; исключительность данного наказания; особый круг преступлений, за совершение которых может быть предусмотрено наказание в виде смертной казни; особый порядок установления смертной казни[3]. „Смертная казнь как вид наказания легитимна уже потому, – справедливо заключает С.А. Антипов, – что сама Конститу88
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ция РФ предусматривает возможность её законодательного установления и определяет условия и порядок применения этого наказания”[4].
Смертная казнь как исключительная мера наказания, согласно ст. 59 УК РФ 1996 г.,
устанавливается только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Она не
назначается женщинам; лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет; мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста; в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; при совершении неоконченного преступления.
Данный вид наказания, кроме того, не назначается лицу, выданному Российской
Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии
с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена
или неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная казнь не
может быть ему назначена по иным основаниям.
Сказанное означает, во-первых, что законодатель не отказался от мысли использовать смертную казнь как самую жесткую меру уголовной репрессии в борьбе с
преступностью, во-вторых, что он по-прежнему относится к ней как к исключительной (крайней) мере; в-третьих, что им резко сужен круг преступлений, за совершение
которых может быть назначена эта мера; в четвертых, что он расширил перечень лиц,
к которым она применена быть не может.
Смертная казнь предусмотрена за совершение всего пяти преступлений:
убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК); посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК); посягательство на жизнь
лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие (ст. 295 УК);
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК); геноцид (ст. 357 УК). Нетрудно убедиться, что при желании законодатель мог бы сократить этот перечень до двух составов, оставив в нем лишь квалифицированное убийство и геноцид, ибо три оставшихся преступления можно рассматривать как специальные разновидности убийства. Не исключено, что этот вариант им будет избран как
очередной шаг на пути к полной отмене смертной казни.
Другим таким уже сделанным шагом можно считать установление пожизненного
лишения свободы в качестве альтернативы смертной казни. В русле тех же идей
сформулировано правило, зафиксированное в ч. 3 ст. 59 УК. Оно гласит: смертная
казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы
или лишением свободы на срок двадцать пять лет.
Однако радикальными эти решения назвать нельзя. Российский законодатель попрежнему стоит перед дилеммой, суть которой заключается в известном афоризме –
„казнить нельзя помиловать”.
Зададимся и мы вопросом: можно ли, перешагнув порог XXI века, продолжать
применять к преступникам столь явно антигуманную меру, каковой без сомнения является смертная казнь, и возможно ли найти ей в арсенале уголовных наказаний
столь же эффективный (но уже относительно гуманный) эквивалент, если от нее отказаться? Однозначного ответа на поставленный вопрос пока нет.
Не вдаваясь в подробный пересказ всех точек зрения на эту проблему и их оттенков, отметим лишь, что полемика в настоящий момент уже перешла из сугубо теоретической сферы в область практической уголовной политики.
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Дело в том, что при вхождении в 1996 г. в Совет Европы Россия подписала
Дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, взяв на себя тем самым обязательство законодательно отменить
смертную казнь в течение трех лет, а до этого – ввести мораторий на исполнение
смертных приговоров. Пока этот вид наказания не только не отменен, но даже законопроекта о его отмене в Государственной Думе РФ не имеется. В сложившейся
ситуации вначале Президент России заблокировал исполнение смертной казни, отказавшись рассматривать ходатайства о помиловании осужденных, затем Конституционный Суд РФ 2 февраля 1999 г. постановил, что российские суды без вердикта
присяжных не имеют права приговаривать к смертной казни. С момента вступления в
силу данного постановления Конституционного Суда РФ и до введения в действие
соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей территории
Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания установлена
смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от того,
рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных заседателей. Наконец, указами Президента РФ в феврале того же года были помилованы
последние 720 (по другим источникам 713 и 718)[5] „дофевральских” смертников,
190 из которых отбывают 25-летний срок, а 530 – содержатся в местах лишения свободы пожизненно.
В 2009 г. к вопросу о моратории на применение смертной казни пришлось вернуться вновь. Верховный Суд РФ обратился в Конституционный Суд России с ходатайством о разъяснении пункта 5 резолютивной части постановления КС РФ от 2
февраля 1999 г., поскольку полагал, что оно может породить противоречивую правоприменительную практику по вопросу о возможности назначения наказания в виде
смертной казни после введения с 1 января 2010 г. судов с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации.
Конституционный Суд пришел к выводу, что исполнение разъясняемого пункта
постановления в части, касающейся введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории России, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта
присяжных заседателей.
Аргументируя свою позицию, Конституционный Суд указал, что „в системе
действующего правового регулирования, на основе которого в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит
необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной
меры наказания, носящей временный характер („впредь до ее отмены”) и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода”.
О небесспорности и малоубедительности вышеприведенного (скорее политического, а не юридического) определения Конституционного Суда РФ свидетельствует
тот факт, что судья КС РФ Ю.Д. Рудкин высказал по нему особое мнение, а Верховный Суд России спустя несколько месяцев вновь был вынужден обратиться в
Конституционный Суд с просьбой разъяснить положение пункта 4.3 мотивировочной
части уже определения КС РФ от 19 ноября 2009 г. „в том смысле, может ли оно
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(определение) быть истолковано, как означающее невозможность после 16 апреля
1997 г. назначить наказание в виде смертной казни”.
Как отмечается в постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля
2010 г., такие сомнения и необходимость пояснений могут возникнуть у отечественных судов общей юрисдикции в связи с тем, что об этом заявляют в своих обращениях о пересмотре решений осужденные на казнь, наказание которым в порядке помилования было изменено на пожизненное лишение свободы[6].
Различным ветвям судебной власти не пришлось бы так долго распутывать этот
„гордиев узел”, если бы Конституционный РФ нашел в себе мужество признать конституционным с 1 января 2010 г. назначать и исполнять в России смертную казнь как
вид уголовного наказания, а российский законодатель внес бы изменения в ч. 2 ст. 20
Конституции РФ и ст. ст. 44, 59 УК РФ, исключив смертную казнь из системы уголовных наказаний.
Пока этого не сделано. Поэтому приходится признать, что правовая позиция КС
РФ, отраженная в п. 5 его постановления от 2 февраля 1999 г., не могла быть истолкована иначе, как допустимость назначения наказания в виде смертной казни с момента создания судов присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, т.е. с 1 января 2010 г., поскольку именно с этой даты начал функционировать
суд присяжных заседателей в Чеченской Республике – последнем субъекте Российской Федерации, где такой суд не был сформирован. Иное расходилось бы со смыслом и содержанием постановления, не соответствовало бы заложенной в нем аргументации и характеру взаимосвязей между теми отправными конституционными положениями и принципами, в соответствии с которыми сформулирован его итоговый
вывод[7].
Решение, принятое Конституционным Судом РФ, представляется спорным и
ряду других ученых – криминалистов.
Во-первых, разъясняя собственное решение, Конституционный суд расширил его
содержание, указав иные юридические основания для невозможности применения
смертной казни: возникновение на основе сложившейся практики и международноправового влияния определенного юридического режима, свидетельствующего об отказе от применения данного наказания. Тем самым Суд, в сущности, признал нормативную силу сформировавшейся правовой практики в условиях, когда не отменен
уголовный закон, предусматривающий смертную казнь в качестве вида наказания.
По мнению криминалистов, Конституционный Суд РФ, сделав такие выводы, подменил собой законодателя и вышел за рамки своей компетенции как органа конституционного контроля.
Во-вторых, разъяснение, данное Конституционным Судом РФ, не устраняет, а
усиливает правовую неопределенность в вопросе о смертной казни. Непонятно, почему наказание, предусмотренное нормой уголовного закона, которая не подверглась
проверке на её конституционность, не может быть применено[8].
На наш взгляд, смертная казнь в целом соответствует общим конституционным
требованиям к уголовному наказанию, предусмотренным в ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ. Однако, в настоящий момент смертная казнь, продолжая оставаться в УК РФ как
вид наказания, ни назначена, ни тем более исполнена практически быть не может.
Как долго сохранится достигнутый к сегодняшнему дню в отношении смертной казни status quo под девизом: „Ни отмены – ни применения”?
Вариантов решения проблемы несколько. Во-первых, можно не только оставить
смертную казнь в УК, но и „разморозить” процедуру ее применения. Основаниями
для этого будут служить следующие соображения. Продолжая сохранять смертную
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казнь как вид наказания, законодатель, очевидно, не способен игнорировать ни исторические традиции, ни реалии современной криминальной России, ни голос общественного мнения. Нетерпимость же общественного мнения в этом вопросе приобретает столь масштабные формы, что уже свыше 70% населения высказывается не
только за сохранение смертной казни, но и за ее расширение. По самым последним
данным, лишь 11% российских граждан считают, что смертную казнь следует отменить. Примечательно, что даже „толерантнейшая” Русская православная церковь не
возражает против возможности применения смертной казни в современной России.
Настолько же распространенным, насколько и ошибочным является глубоко укоренившийся в широких слоях общества взгляд на то, что только усилением наказания
и ужесточением карательной практики можно и нужно вести борьбу с антиобщественным поведением. В жесткости, а нередко и в жестокости наказания многие видят
панацею от всех бед, связанных с неблагоприятным течением преступности. Отсюда
многочисленные предложения граждан о необходимости усиления карательных мер.
В устах наиболее экстремистски настроенной части населения даже принцип талиона
приобрел несколько иное звучание: „За око – два ока, за один зуб – всю нижнюю
челюсть!”.
Отмеченные дефекты общественного правосознания и психологии требуют их
устранения на основе проведения соответствующих правовоспитательных мероприятий. В противном случае искаженные представления о возможностях уголовной репрессии в борьбе с преступностью могут явиться непреодолимым препятствием на пути к научно обоснованной депенализации смертной казни. Пока же приходится констатировать, что степень подготовленности общественного правосознания значительных групп населения к восприятию обоснованности полной отмены этого наказания
еще крайне невысока. В этих условиях самый простой выход для законодателя – сохранить смертную казнь в УК РФ, пусть даже и ценой „изгнания” России из Совета
Европы. Или пойти еще дальше по этому пути, дополнив список норм, предусматривающих в санкциях смертную казнь, статьями об изнасиловании, терроризме, бандитизме, диверсии и др., как это предлагают сделать отдельные криминалисты[9].
Есть и второй вариант: можно попытаться навязать обществу идеалы человеколюбия силой, исключив смертную казнь и резко расширив сферу применения пожизненного лишения свободы. Однако вряд ли и эту меру безоговорочно можно признать гуманной, особенно если учесть, что российские „смертники” вынуждены будут
коротать оставшийся век в условиях не намного более лучших, чем те, которые
существовали в казематах Бастилии или Петропавловской крепости.
Тем не менее, при всей бесспорной антигуманности смертной казни как таковой
и небесспорной гуманности пожизненного лишения свободы, приходится констатировать, что в нынешних условиях российский законодатель опустил уровень применения смертной казни „ниже низшего” предела, т.е. довел этот уровень до такой черты, за которой наступает только полная отмена данного вида наказания. Пока это, пожалуй, объективно невозможно, ибо правосознание российского обывателя уже
смирилось с пониманием того, что сжигать ведьм на костре или вешать фальшивомонетчиков – негуманно, но еще не доросло до осмысления того, почему надо считать
варварством расстрел душегуба.
Нельзя не учитывать также и то, что на сегодняшний день исключительная мера
наказания в виде смертной казни отменена лишь в 92 странах мира.
Еще около 30 стран сохранили смертную казнь в законодательстве, но не применяют ее на практике в течение последних 10 и более лет (Алжир, Бенин, Гамбия,
Замбия, Мали, Марокко, Танзания, Тунис и др.).
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Наконец, свыше 60 стран мира до сих пор применяют смертную казнь за различные категории преступлений. К их числу относятся многие бывшие республики
Советского Союза, Куба, ряд азиатских стран (Афганистан, Бангладеш, Вьетнам,
Индия, Индонезия, Китай, КНДР, Республика Корея, Сингапур, Пакистан, Япония и
др.), целая группа африканских государств (Судан, Уганда, Нигерия и др.), практически все арабские государства (Египет, Ливия, Иордания, Иран, Ирак, Сирия и др.).
В США наказание в виде смертной казни действует в 39 юрисдикциях – в законодательстве 37 штатов, а также в федеральном законодательстве США и в системе военной юстиции.
Некоторые из государств применяют смертную казнь особенно интенсивно. Среди них Ирак, Иран, Китай, КНДР, Судан, Нигерия, Саудовская Аравия, США.
Например, в США ежегодно приговариваются к смертной казни в среднем 243 человека, за последние 35 лет (с 1976 по 2009 гг.) здесь было вынесено 7,5 тыс. смертных
приговоров. В 2006 г. казнено различными способами (смертельная инъекция, электрический стул, газовая камера, повешение, расстрел) 53 осужденных. Еще около
3 тыс. приговоренных к смертной казни ожидают своей участи. По некоторым
данным, в последние 10 лет в среднем 76% всех зафиксированных в мире казней и
70% всех смертных приговоров приходились на долю Китая. Справедливости ради
отметим, что „Поправками к Уголовному Кодексу Китайской Народной Республики
№8”, принятыми 25 февраля 2011 г., смертная казнь изъята из санкций 13 составов
преступлений экономического и ненасильственного характера (19,1% от общего
числа составов преступлений, предусматривающих смертную казнь); усовершенствован институт смягчения наказания в отношении преступников, приговоренных к
смертной казни с отсрочкой исполнения; откорректировано соотношение смертной
казни и пожизненного лишения свободы в рамках системы наказаний.
В послевоенной России пик применения смертной казни приходился на начало
шестидесятых годов. Так, в 1961 г. приговорено к расстрелу 1890 человек, в 1962 г. –
2159. Затем число приговоренных резко падает (во второй половине 60-х годов – ежегодно 379-577 человек). За годы перестройки число осужденных к рассматриваемой мере
наказания продолжает сокращаться (1987 г. – 344 человека, 1990 г. – 195)[10].
С принятием нового УК РФ эти показатели несколько уменьшились: в 1997 г.
приговорено к расстрелу 202 осужденных, в 1998 г. – 112. В результате коэффициент
осужденных к смертной казни в России за отмеченный промежуток времени снизился более чем в 30 раз. Это свидетельствует об устойчивости тенденции к свертыванию смертной казни как наиболее острой формы уголовной репрессии.
Отдельного разговора в этой связи заслуживает некий компромисс, предложенный не так давно В.А. Тирраненым. Он полагает целесообразным сконструировать
новый вид уголовного наказания, сочетающего в себе элементы пожизненного лишения свободы и смертной казни, назвав его „терминальное наказание”. Под этим понятием автор подразумевает изъятие осужденного из общества с предоставление
приговоренному возможности сделать выбор способа исполнения данного наказания
между бессрочной изоляцией от общества без права освобождения либо лишением
жизни[11]. Идея сама по себе интересная. Однако не слишком ли „диспозитивным”
будет такое наказание? Не чересчур ли оно будет похоже на попытку государства
уйти от решения сложнейшей дилеммы, возложив бремя ее решения на частное лицо
по принципу „спасение (не спасение) жизни приговоренного есть дело рук самого
приговоренного”? Оставляем вопросы без ответа.
Итак, на примере отношения законодателей и правоприменителей разных стран
мира к смертной казни мы убедились, что вести борьбу с негативными социальными
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явлениями можно различными способами. Из отечественной же истории нам известно, что Петр Великий искоренял варварство на Руси варварскими же средствами. Но
та же „история, – писал К. Маркс, – и такая наука, как статистика, с исчерпывающей
очевидностью доказывают, что со времени Каина мир никогда не удавалось ни
исправить, ни устрашить наказанием. Как раз наоборот!”[12].
Так каково же будущее смертной казни? Ответ на поставленный вопрос известный ученый-правовед И.М. Рагимов облек в форму некоего пророчества: „Общества,
отказавшиеся от этого наказания, вновь вернутся к вопросу о ее восстановлении, а те
страны, которые сохранили по сегодняшний день смертную казнь, еще больше убедятся в правильности своей позиции. Для такого вывода существуют религиозные, философские и юридические основания”[13]. Аргументы автора нас убеждают в этом.
Что касается смертной казни как вида наказания в системе уголовных наказаний
России, то остается надеяться, что рано или поздно (а скорее всего – в очень отдаленной перспективе) и у нас созреют условия для ее полной отмены, и тогда государство
откажется от этого наказания. Пока же, как нам представляется, смертную казнь в
России применять не только можно, но и нужно, по крайней мере за наиболее
вопиющие и резонансные случаи совершения из ряда вон выходящих убийств. Иначе
альтернативой этому виду наказания в реальной жизни будут по-прежнему оставаться акты самочинной расправы или завуалированные под самооборону либо правомерное задержание преступников акции по их физическому уничтожению.
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Анотация: Разгледани са статистическите данни за демографското развитие на
страните от Европейския съюз. Очертани са демографските проблеми в Република
България. В изследването са посочени възможни мерки и инициативи, които да
доведат до забавяне и преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции.
Ключови думи: демографско развитие, демографска криза, национална сигурност.
Abstract: The statistics on the demographic development of the countries of the European
Union have been examined. The demographic problems in the Republic of Bulgaria are
outlined. The study identifies possible measures and initiatives to slow down and overcome
unfavorable demographic trends.
Key words: demographic change, demographic crisis, national security.
В последните години се наблюдава тенденция на застаряване на населението, намаляване на раждаемостта, дисбаланс в развитието на регионите, която е следствие
на демографските проблеми в България, които могат да бъдат разгледани като заплаха за националната сигурност на страната и налагат в спешен порядък да се предприемат мерки за преодоляването им.
„В края на 2010 г. населението на Европейския Съюз (ЕС) надхвърля 500 милиона
души. Демографската картина на ЕС става по-ясна: растежът се подхранва главно от
имиграция, докато коренното население устойчиво застарява.”1 Този извод е посочен
в Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в

1

Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012 г. - 2030 г.), Министерство на труда и социалната политика, София, 2012 г.,
стр. 59.
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Република България (2012 г. - 2030 г.) на Министерство на труда и социалната
политика.
По данни на Евростат „В началото на 2015 г. в ЕС-28 живеят 508,5 млн. души. В
целия ЕС-28, младите хора (0-19) имат дял от 20,9 % от общия брой на населението
към 1 януари 2015 г., докато хората в трудоспособна възраст (20-64) са три пети (60,2
%) от общия брой на населението (повече информация за тази подгрупа може да се
намери в статия относно пазара на труда), което означава, че 18,9 % от населението
са възрастни хора (на възраст 65 и повече години).”2 Пак там се посочва, че „В повечето региони в ЕС се наблюдава постепенно увеличаване на относителния дял на възрастното население, което се дължи на значителното и постоянно повишаване на
очакваната продължителност на живота и достигането на пенсионна възраст на поколението от периода на бум в раждаемостта след Втората световна война. Регионите с
най-голям дял на възрастните хора често се идентифицират като селски, относително
отдалечени и слабо населени райони, в които малкият дял на лицата в трудоспособна
възраст поне отчасти може да се свърже с липсата на възможности за трудова заетост
и образование, което от своя страна кара по-младите поколения да напускат в търсене на работа или продължаване на образованието”3.
В същата статистика е посочено още: „Жените в ЕС раждат по-малко деца, което
допринася за забавянето на темпа на естествения прираст на населението и дори за
отрицателен естествен прираст”4 .
„През 2014 г. общият коефициент на раждаемост в ЕС-28 е 10,1 раждания на 1
000 души. Сред всички държави-членки на ЕС, общият коефициент на раждаемост е
най-висок в Ирландия с 14,6 раждания на 1 000 души и също така относително висок
във Франция (12,4 раждания), Обединеното кралство (12,0 раждания) и Швеция (11,9
раждания). В другия край на диапазона общият коефициент на раждаемост е 10,0
раждания на 1 000 души или по-нисък в голяма част от Източна Европа (България,
Хърватия, Унгария, Полша и Румъния), Южна Европа (Гърция, Испания, Италия,
Малта и Португалия), както и в Германия и Австрия.”5
Във връзка със загрижеността си за бъдещото демографско развитие на Европа
Европейската комисия прие съобщение, озаглавено Демографското бъдеще на
Европа – от предизвикателство към възможност (COM(2006) 571 окончателен), в което се подчертават пет ключови политически отговора:
• насърчаване на демографското обновяване чрез по-добри условия за семействата и подобряване на равновесието между професионален и семеен живот;
• насърчаване на заетостта чрез повече работни места и по-дълъг трудов стаж
с по-добро качество;
• по-продуктивен и по-динамичен ЕС, като се повишава производителността и
икономическите резултати чрез инвестиции в образованието и научноизследователската дейност;
• приемане и интеграция на мигрантите в ЕС;
• осигуряване на устойчиви публични финанси, като по този начин се гарантират адекватни пенсии, социална сигурност, здравеопазване и дългосрочни
грижи.”6
2

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/bg
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/bg
4
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/bg
5
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/bg
6
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/bg
3
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България не прави изключение от тази тенденция, нещо повече, данните от последното преброяване през 2011 година показват:
„Населението на България е 7 364 570 души”. Запазва се тенденцията на урбанизация – в градовете живеят 5 338 261 души, или 72.5%, а в селата живеят 2 026 309
души, или 27.5% от населението на страната.
 В периода между двете преброявания 2001 - 2011 г. населението на страната
намалява с 564 331 души при средногодишен темп на намаление 0.7%.
 Две трети от намалението на населението (68.9%) се дължи на отрицателния
естествен прираст (повече починали от родени лица), а една трета (31.1%) – на
външната миграция, която се оценява на 175 244 души.”7
В „Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012г. - 2030 г.)” на Министерство на труда и социалната политика се използва терминът демографска криза, а според някои учени като
проф. дфсн. Нако Стефанов можем да говорим за демографска катастрофа „В съвременните условия на демографска катастрофа в България, както в количествен, така и
в качествен смисъл, възпроизводството на човешкия потенциал придобива ролята на
най-важен фактор заплашващ националната сигурност на нашата страна.”8
Цифрите показват недвусмислено намаляване на раждаемостта. В Актуализирана
Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България
(2012 г. - 2030 г.) се посочва, че „тенденцията на намаляване на раждаемостта в
България започва от 1925 г., когато страната ни навлиза в т.нар. – демографски преход. През целия 80-годишен период негативната тенденция е добре изразена, независимо от известни компенсационни ефекти след 1950 г. и колебания между 1968 г и
1974 г. Спадът в раждаемостта е обективно обусловен от влиянието на множество демографски, социални и икономически фактори. Социално-икономическите промени
след 1989 г. ускоряват процеса на понижаване на равнището на раждаемостта и са
причина през 1997 г. то да спадне до 7,7‰.”9
Много са причините, които водят до развитието на неблагоприятните демографски тенденции. Сред тях са: икономическата криза, застаряване на населението, намаляване на жените в детеродна възраст, увеличаване на възрастта за раждане на първо
дете при жените, влошен здравен статус, намаляване на браковете, стремежът към кариерно развитие често поставя жените в ситуация на избор между кариера и раждане
на дете и др. Сериозно влияние оказва и емиграцията. Не е тайна, че икономическата
криза от последните години принуди много от българите в трудоспособна възраст да
търсят реализация в чужбина. Освен това се налага още една тенденция – увеличават
се младежите и девойките, които избират да завършат висше образование в чужбина,
за съжаление в повечето случаи трудовата им реализация след това, отново се осъществява извън границите на България. Друг често срещан пример – много от дипломираните лекари избират да специалиризат в чужбина, за съжаление и при тях в повечето от случаите трудовата им реализация отново се осъществява извън пределите
на страната.
7

http://www.nsi.bg/census2011/NPDOCS/Census2011final.pdf
Демографски катастрофа на България и националната сигурност, проф. дфсн. д-р по история
Нако Стефанов
http://www.viaevrasia.com/documents/Demographskata%20katasrtofa%20v%20Bulgaria.%20Nako
%20Stefanov.pdf
9
Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012 г. - 2030 г.), Министерство на труда и социалната политика, София, 2012 г., стр 10
8
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Ако в миналото средностатистическото българско семейство е било многодетно,
преди повече от 30 години, поради индустриализацията и промяната в начина на живот се е утвърдил модела с две деца, то днес ситуацията е коренно различна. Младите
хора все по-често избират образование и развитие на кариерата си, пред създаване на
семейство.
„Семейството с две деца е репродуктивният идеал в съзнанието на днешните
българи. Но данните от проведено по време на преброяването през 2001 г. извадково
изследване на раждаемостта показват съществено разминаване между идеала за размера на семейството и реализацията на репродуктивните желания на жените на възраст 15-49 години. Според изследването, повечето български семейства (70%) желаят
да имат две деца, но поради икономически затруднения 60% от тях не са успели да
осъществят своя идеал.” 10
Наред с това българското общество е свидетел на друг феномен – раждаемост на
деца от деца, не са малко случаите, в които момичета на възраст 12,13,15 години
раждат деца. Става дума за деца предимно от ромския етнос. В тези случаи освен
въпросът за сексуална култура, основателни са и питанията налице ли са нормални
условия за отглеждане на тези деца, налице ли са условия за обучение на тези деца, а
в последствие и за реализацията им на трудовия пазар?
В стратегията на МТСП е посочена и етническата структура на българското население. Последното преброяване на населението посочва, че българската етническа
група обхваща 5 664 624, или 84.8% от лицата, доброволно декларирали етническото
си самоопределение и отчита нарастване с 0.9 пункта спрямо 2001 г. 588 318 лица са
се определили като етнически турци. Относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2001 година. Ромският етнос към 01.02.2011 г. наброява
325 343 души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 4.9% или с
0.2 процентни пункта повече от 2001 година. Предвид доброволното самоопределяне
по отношение на етническия етнос приемаме с известни резерви тези цифри от статистиката.
Така описаните демографски тенденции в средносрочен план очертават няколко
основни проблема. Застаряването на населението ще постави на дневен ред повишаване на разходите, свързани със здравеопазване и социално подпомагане. Трудоспособното население в страната ще намалява. Ако не се предприемат спешно мерки за
балансирано развитие на регионите, много от селищата в страната ще бъдат силно
обезлюдени.
Данните, посочени по-горе налагат спешно да бъдат предприети поредица от
мерки с цел ограничаване на негативните демографски тенденции. Би могло да се
разсъждава в посока на осигуряване на възможност за получаване на детски надбавки
за всяко дете, без да се взема предвид дохода на родителите. Да се търсят механизми
да се насърчава кариерното развитие на майки с деца. Да се работи в посока повишаване на сексуалната култура и образованието сред населението /особено сред нискообразованите/. Специалностите в средното и висшето образование да са обвързани с
нуждите от кадри на трудовия пазар и др. С още по-голямо внимание трябва да се
подходи към образоване на населението, особено при подрастващите.
Трябва да се разсъждава в посока промени на механизма за социално подпомагане, вместо наливане на ресурс за осигуряване на помощи, да се пренасочат средства
за осигуряване на адекватни работни места за хора със специални потребности. Това
10

Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012 г. - 2030 г.), Министерство на труда и социалната политика, София, 2012 г., стр 17.
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не само ще насърчи приспособяването им в обществото, но ще доведе и до повишаване на самочувствието и личностната оценка на тези хора.
Освен горепосочените данни, от статистиката става ясно, че населението на страната е концентрирано в 7 от най-големите градове. Цифрите показват още големи
различията в броя на населението по общини – 39.2% от населението в страната
живее в 9 общини, които са с население над 100 000 души. В 60 общини преброените
са под 6 000 души и в тях живее 3.1% от населението на страната. Населението на
страната е разпределено в 255 града и 5 047 села. В 181 населени места няма преброени лица. В една пета (21%) от населените места живеят от 1 до 50 души, а в малко повече от една трета (36%) от населените места живеят между 100 и 500 души.
„Протичащото в момента териториално преразпределение на населението в
България е индикатор за задълбочаващите се различия между условията на работа и
живот в градовете и селата. При липса на активна инвестиционна политика в селата
тези различия все повече ще се задълбочават. Негативните последици от урбанизацията са многостранни и се проявяват в няколко направления – демографски, икономически, социални и тяхното пренебрегване е един от факторите и причините за острата демографска криза в страната.” 11
Неблагоприятните демографски процеси оказват съществено влияние върху развитието на населените места. За малките селища в много по-голяма степен е характерно обезлюдяване, застаряване на населението, неблагоприятни миграционни процеси, намаляване на трудоспособното население и др. Задълбочаването на демографската криза оказва негативно влияние върху икономическото развитие, косвена причина за закриване на училища и детски градини и др.
Балансираното териториално развитие на страната може да бъде ключ за решаването на демографските проблеми. За осъществяването на пълноценно развитие на регионите следва да се проучи ресурса, с който разполагат, да се разработят стратегически документи с дългосрочен хоризонт, примерно 20 години, като във фокуса на
вниманието им се поставят възможностите за положителното развитие на регионите
и подобряването на жизнената среда за хората.
Осъществяването на административна и териториална реформа в страната би
могло косвено да спомогне за ограничаването на демографските проблеми. Ако в
центъра на реформата се постави преодоляването на дисбаланса в развитието на населените места и се формират политики на растеж.
Държавата следва да насочи своето внимание към пълноценно използване на
потенциала на регионите, създаване на условия за положително развитие и подобряване на жизнената среда в малките населени места, насърчаване на инвеститорския
интерес и създаване на нови работни места.
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НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ
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NATIONAL SECURITY GUARANTEES IN BULGARIAN
CRIMINAL CODE
Slavka Dimitrova, PhD
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Abstract: The article analyses the punishment an instrument for fighting corruption,
organized crime and crimes in general as a major treat for national security.
Key words: national security, Criminal code, punishment.

В съвременното общество борбата с престъпността е една от най-важните задачи,
пред които е изправена всяка държава.Според Стратегията за национална сигурност
източниците на заплаха за националната сигурност вътре в страната и те са свързани
с организирана престъпност и корупцията. Очевидно е, че една от най-сериозните
заплахи за националната сигурност е престъпността.
Основно средство борбата с престъпността е наказанието. За постигане на целите на наказанието всяка държава използва различни по вид мерки, които в съвкупност формират система на наказанията.
През годините Наказателния кодекс претърпя многобройни изменения – предимно в особената част, предвиждайки нови състави на престъпления и нови глави и помалобройни в общата част. В резултат на които законът изгуби своята системност.
Причините за това са много и от най-различен характер, няма да се спирам на тях, за
да не утежня изложението. В повечето случаи това става хаотично, в отговор на определени обществени нагласи и настроения, като на обществото се внушава, че увеличаването на наказанията е форма на противодействие на съответния вид престъпност.
Примерите за това са много – транспортни престъпления, нападения на лекари и медицински персонал и др. Не трябва да забравяме обаче, че наказателното право винаги е било ultima ratio, а необоснованото му използване за решаване на общи проблеми
води до неговото девалвиране и обезсилване на превантивната и възпираща функция
на наказателния закон. Ето защо логично тази тенденция за завишаване на наказателната репресия не доведе до постигането на целените резултати – намаляване на престъпността чрез въвеждане на по-строги наказания и намаляване на затворническата
популация чрез въвеждане на алтернатива на наказанието ЛС.
Необмислените промени засегнаха и системата на наказанията в чл. 37 от
Наказателния кодекс, която в настоящия момент представлява по-скоро списък
на отделните наказания, несъответстващ на нуждите за адекватна борба с престъп101
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ността. Като започнем от въвеждането на наказанието доживотен затвор през 1995 г.,
автоматичната замяна на смъртното наказание с доживотен затвор без замяна и завършим с отмяната наказанията поправителен труд, задължително заселване, лишаването от право на местожвеене и въвеждането на пробацията като наказание.
В резултата на това системата на наказанията изгуби своята логичност, тъй като
в резултат на многократните изменения вследствие от отмяната на стари и въвеждането на нови наказания бе нарушена структурата и. Системата от наказания като всяка система е организирана по такъв начин, че всяко изменение, изключване или въвеждане на нов елемент неизменно ще се отрази и на останалите.
Какво е състоянието в момента? Безспорно е, че предвидените в закона наказания
са отражение на държавната политика в областта на наказателното право и изпълнението на наказанията.
В действащия Наказателен кодекс наказанията са 11 на брой. Независимо, че
броят на предвидените в системата наказания значително надвишава този на повечето европейски законодателства, които обикновено установяват по-ограничен кръг от
основни наказания като лишаване от свобода (доживотно или за определен срок),
глоба, лишаване от определени права и пробация, практиката показва, че налагането
на наказания като обществено порицание, лишаване от права и други, несвързани с
лишаване от свобода наказания не е честа практика. Основното наказание, което се
налага от съдилищата е лишаването от свобода.1 Справка на Националния статистически институт за 2016 г. показва, че от 28301 лица 22950 са осъдени на лишаване
от свобода, 4172 са осъдени на пробация, 954 на глоба и на 218 лица са наложени
други наказания.
Наказанието ЛС е важно средство за борбата са престъпността – това е безспорно.2 У нас обаче то се е превърнало в основно. Разбираемо е, че в общественото съзнание наказанието за извършено престъпление се асоциира най-вече със затвора.
Това е и една от причините законодателят да криминализира безкритично деяния,
чиято степен на обществена опасност невинаги съответства на строгостта на това наказание. Такава наказателна политика обаче се оказва огромно финансово бреме за
държавата. Едновременно с това лишаването от свобода не винаги постига някои от
най-важните цели на наказанието. Често дори се отразява негативно както на осъдените, така и на техните семейства и близки, а в дългосрочен план и на обществото като цяло.
В съвременните наказателноправни системи на редица държави предимство имат
наказанията без лишаване от свобода, защото дават широки възможности за поправително и превъзпитателно въздействие при използване на минимум принуда и срещу
минимални средства за тяхното изпълнение. Разбира се, трябва да се отчита и факта,
че наказанията без лишаване от свобода са предвидени за престъпления, които не са с
висока степен на обществена опасност. Трудно се налага законодателна политика на
алтернативни санкции или намаляване на размерите на наказанието лишаване от свобода, защото общественото мнение вижда пряка връзка между тежестта на санкциите
и намаляването на престъпността. Но определено смятам, че между пренаселените
1

По данни на Националния статистически институт за броя на осъдените лица през 2015 г. от
общо 27787осъдени лица наказание лишаване от свобода е било наложено на 18783 от тях. За
9937 наложеното наказание е до 6м. лишаване от свобода, а за 4771 от 6 м. до 1 г. лишаване
от свобода.
2
Лютов, К. Основни въпроси на наказанието лишаване от свобода. БАН, С., 1967 г.
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затвори и още по-пренаселената пробация съществува вакуум за подходящо ефективно междинно наказание без лишаване от свобода. Справедлива и ефективна може
да бъде само система, която включва широк диапазон от наказания и не се ограничава само в избора между пробация и лишаване от свобода.
Недостатъците на действащата система на наказанията накратко могат да бъдат
обобщени в няколко категории:
1) На първо място прекалено широкото прилагане на наказанието лишаване от
свобода и предвиждането му като универсално средство;
2) Несъответствие между предвидената в закона и действителната репресивност (тежест) на някои наказания като глоба и пробация. Административнонаказателните разпоредби на редица закони (ЗДДФЛ, ЗМИП, Закон за митниците и др.), предвиждат по-тежки наказания глоба за административно нарушение, отколкото предвидените глоби за престъпления.
3) Липса широк избор от ефективни наказания без лишаване от свобода, да се
конкурират реално с наказанието ЛС;
4) Липса на ефективен обезпечителен механизъм за обезпечаване на наказанията глоба и конфискация (а в определени случаи и на наказанието лишаване от свобода);
5) Липса на ефективни механизми за санкциониране при неизпълнение на определено наказание. Такъв механизъм е предвиден единствено за пробацията. В
чл. 43а се предвижда, че ако осъденият без основателна причина не изпълнява
наложената пробационна мярка , по предложение на съответния пробационен
съвет съдът може да наложи друга пробационна мярка или да замени изцяло
или отчасти пробацията с лишаване от свобода. Неизпълнението на наказанието глоба също не е скрепено с никакъв санкционен механизъм или отрицателни последици за осъденото лице, което умишлено се е отклонило от плащането.
Всеки от изброените проблеми води до извода, че действащата система на наказанията се нуждае от корекция и следва да бъде преосмислена и коригирано мястото и
ролята на всяко едно от наказанията.
Въпросът за построяването на системата от наказания е ключов за успешната реализация на основната задача на Наказателния кодекс, а именно да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в
страната правов ред.
Литература:
1. Лютов, К. Основни въпроси на наказанието лишаване от свобода. БАН, С., 1967 г.
2. Лютов, К. Нови положения относно наказанията в НК на НРБ, С., 1968 г.
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LEGAL ANALYSIS OF EUROPEAN LEGISLATION ON THE
CONTROL BORDER IN BULGARIA
Emine M. Pironkova
Shumen university ,,Bishop Konstantin Preslavski”, Shumen
Abstract: With the accession of the Republic of Bulgaria to Schengen, border control is
carried out with all the requirements of the Schengen acquis. Border control ensures that
the Member State is not out of bounds but will not be notified to all Member States that
have abolished internal border controls [1]
Key words: General Directorate „Border Police” – Ministry of Interior, regulatory framework,
regulations, directives, conventions, international agreements, decisions
Процесът на присъединяване към Шенген е свързан с необходимостта от хармонизиране на принципите и процедурите в областта на граничното управление и адекватното адаптиране на системата за граничен контрол по отношение на компетенции,
логистика и политика. В хода на подготовката за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство са извършени редица дейности за покриване на критериите за присъединяване. Изпълнени са всички препоръки от актуализирания Шенгенски каталог на Европейския съюз за граничния контрол по външните
граници, по отношение на връщането и обратното приемане. Граничният контрол се
осъществява изцяло в съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския
парламент и Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на
лица през границите, като са изпълнени всички препоръки. [1]
В тази връзка са и всички предприети промени по осъществяването на граничния
контрол, който се извършва по различен начин на явяващите се като външна граница
на Европейския съюз български гранично контролно-пропускателни пунктове. [2]
Като структура, имаща водеща роля при опазването и контрола на външната
европейска и бъдеща шенгенска граница, Главна дирекция „Гранична полиция” –
МВР насочва приоритетно своите усилия към повишаване на ефективността на противодействието и превенцията на незаконната миграция, като неотменна част от
интегрираното гранично управление. Съществен елемент в законодателството на
Република България като пълноправен член на Европейския съюз е прякото приложение във вътрешното законодателство на регламентите, директивите, конвенциите,
международните споразумения, решения и други нормативни актове на Европейския
съюз. [3]
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Централно място сред европейските правни актове, регламентиращи граничния
контрол заема Регламент (ЕО) № 562/2006 г. на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2006 г. за
- страни), превозни средства и предмети;
- възможността за извършване на облекчени гранични проверки;
- изискванията за отделни ленти на ГКПП;
- процедурата по подпечатване на пътните документи на граждани на трети
страни при извършване на гранична проверка;
- правилата за наблюдение на границата (стационарни или мобилни екипи);
- процедурата при отказ за влизане;
- сътрудничеството между държавите членки (извършване на съвместен контрол);
- специфичните правила за проверки на определени категории лица.
Съгласно кодекса, граничният контрол на лица, които пресичат вътрешните граници между държавите членки на шенгенското пространство, се премахва. За държави членки, които все още не са част от шенгенското пространство, правилата за вътрешни граници (Дял ІІІ) не се прилагат.
Разпоредбите на кодекса относно вътрешните граници определят реда за:
- премахване на граничния контрол;
- въвеждане на проверки на територията, които нямат за цел граничен контрол;
- временно повторно въвеждане на граничен контрол.
Към кодекса има приложения, както следва:
- списък на подкрепящи документи за удостоверяване на изпълнението на условията за влизане; регистриране на информация;
- модели на знаците за обозначаване на ленти на ГКПП;
- процедура за поставяне на печати на пътните документи на граждани на
трети страни;
- процедури за отказ за влизане през границата;
- правила за проверки на различните видове граници;
- специални правила за някои категории лица – държавни глави, пилоти и други членове на екипажа, моряци, притежатели на дипломатически, официални
и служебни паспорти, презгранични работници, непълнолетни лица. [6]
Съобразявайки националното ни законодателство с Регламент 562/2006 на Съвета за
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите
(Кодекс на шенгенските граници) бяха извършени следните промени:
- с последователните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на
Закона за министерство на вътрешните работи е въведено изключение от
правилото за извършване на задължителна справка в автоматизираните информационни фондове за лицата, които се ползват с Общностното право на
свободно движение;
- правомощията на Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР са разширени,
като служителите могат да участват в разследване на престъпления;
- дълбочината на граничната зона е увеличена от 15 км на 30 км, което гарантира ефективността от въвеждането на компенсиращи мерки, свързани с пълно премахване на граничния контрол на вътрешните граници;
- постигнато е и уеднаквяване на терминологията по отношение на понятието
„граничен контрол” в Правилника за прилагане на Закона за министерство на
вътрешните работи;
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-

с оглед премахването на контрола по вътрешните граници е прието изменение и допълнение на Наредбата за гранично контролно-пропускателните
пунктове, с което е въведено разграничение на границата на „външна” и
„вътрешна”, както и на видовете граничен контрол, които се извършват на
гранично контролно-пропускателните пунктове. Също така в § 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата са дадени и легални дефиниции за „външна” и
„вътрешна” граница;
- приета е Инструкция № Iз-1405 от 24 юли 2009 г. на министъра на вътрешните работи за реда за осъществяване на граничния паспортно-визов контрол на
граничните контролно-пропускателни пунктове;
- с цел гарантиране на облекчено придвижване през гранично контролнопропускателните пунктове през март 2010 г. с акт на Министерския съвет е
изменена Наредбата за ГКПП, с което е оптимизирана системата „единен
електронен фиш”. С промяната отпада задължителното преминаване на всички лица и моторни превозни средства по системата „единен електронен
фиш” като това остава и се отнася единствено и само за товарните автомобили;
- с ПМС № 296 от 10 декември 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет бяха приети изменения и допълнения в
Правилника за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по
въпросите на граничния контрол и в Наредбата за ГКПП, обезпечаващи
нормалното функциониране на съвета като колективен орган, изпълняващ
основни координационни функции върху дейността на органите за граничен
контрол, както и за тяхното взаимодействие на национално равнище;
- с решение на Министерския съвет е създаден и Национален координационен
механизъм за управление, координация и контрол на подготовката на
Република България за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген. По този начин е постигната добра координация между
всички ангажирани ведомства и структури както на политическо, така и на
експертно ниво;
- в рамките на механизма са създадени целеви групи, в които на експертно ниво се решават въпроси от съответната област. Общият брой на целевите групи е осем, включително и целева група „Граници”, с ръководител – директорът на ГДГП, която се занимава с общото и специфичното управление на
външните граници, влизане и реадмисия;
- с оглед решителния етап в подготовката за присъединяване на Република
България към шенгенското пространство е изготвен Национален план за
действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото
от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници. Планът е
изготвен в рамките на създадения национален координационен механизъм, в
който участват представители на всички ведомства на държавната администрация, ангажирани в процеса на присъединяване към шенгенското пространство. Той дефинира законодателните и практически мерки, в т.ч. и по отношение на граничния контрол, необходими за изпълнението на високите шенгенски критерии. [3]
Като основни нормативни актове, допринесли за съществената промяна на нормативната уредба в българското законодателство по отношение на граничния контрол, бихме посочили също така и:
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-

Договора за функционирането на Европейския съюз;
Хартата на основните права на Европейския съюз;
Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г.;
Шенгенската конвенция от 19 юни 1990 г.;
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки;
- Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове
на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията
на държавите членки и други.
При създаването на Кодекса на шенгенските граници, Европейският парламент и
Съветът на ЕС се позовават на член 62 от Договора за създаване на Европейската
общност, който предвижда премахването на всякакви проверки на лица, които пресичат вътрешните граници. Целта на ЕС е създаване на пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали.
Свободното движение на хора, съгласно Директива 2004/38/ЕО представлява една от
основните свободи на вътрешния пазар, който включва пространство без вътрешни
граници и в който свободата се гарантира в съответствие с разпоредбите на Договора.
Гражданството на Съюза следва да бъде основният статус на гражданите на държавите членки, когато те упражняват правото си на свободно движение и пребиваване.
Кодексът на шенгенските граници предвижда премахването на граничния контрол на лица, които пресичат вътрешните граници между държавите членки на Европейския съюз, и установява правила за граничния контрол на лица, които пресичат
външните граници на държавите членки на Шенген. Премахването на контрола по
вътрешните граници става едва след приемането на Решение от Съвета на Европейския съюз за пълното прилагане на постиженията на правото от Шенген.
Граничният контрол е в интерес не само на държавата членка, на чиято външна
граница се извършва, но така също и на всички държави членки, които са премахнали
вътрешния граничен контрол.
Съгласно чл. 2 от Кодекса на шенгенските граници:
- „Вътрешни граници” са:
 общите сухопътни граници, включително реки и езера, на държавите
членки;
 летищата на държавите членки за вътрешни полети;
 морски, речни и езерни пристанища на държавите членки за редовни
транспортни фериботни превози.
- „Външни граници” са сухопътните граници на държавите членки, включително реки и езера, морски граници и техните пристанища, речни пристанища и езерни пристанища, доколкото те не представляват вътрешни граници.
- „Вътрешен полет” е всеки полет, изключително от или към териториите на
държавите членки, без кацане на територията на трета държава.
- „Редовен транспортен превоз” е всеки транспортен превоз между едни и същи две или повече пристанища, разположени на територията на държавите
членки, без спиране на други пристанища извън територията на държавите
членки и представлява транспортиране на пътници и превозни средства,
съгласно публикувано разписание.
- „Лица, които се ползват от общностното право на свободно движение”, са:
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 граждани на ЕС и граждани на трети страни, които са членове на семейството на гражданин на Съюза, който упражнява своето право на свободно
движение, за които важи Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за правото на граждани на Съюза и
членове на техните семейства да се придвижват и свободно да пребивават
на територията на държавите членки;
 граждани на трети страни и членове на техните семейства, които, съгласно споразумения между Общността и нейните държави членки, от една
страна, и тези трети страни, от друга страна, се ползват с право на свободно движение, които права са равни с тези на граждани на Съюза.
„Гражданин на трета страна” (ГТС) е всяко лице, което не е гражданин на
Съюза по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора и което не попада в
обхвата на лицата, които се ползват от общностното право на свободно движение.
„Лица, за които има сигнал, че не им се разрешава влизане”, е всеки гражданин на трета страна, който е регистриран в Шенгенската информационна
система (ШИС) в съответствие със и за целите, постановени в чл. 96 от Шенгенската конвенция.
„Гранично-пропускателен пункт” е всеки пропускателен пункт, който е разрешен от компетентните органи за преминаване на външните граници.
„Граничен контрол” е дейност, извършвана на границата в съответствие с целите на Кодекса на шенгенските граници, по повод намерение за преминаване на границата или акта на преминаване на тази граница, независимо от какви съображения и се състои в гранични проверки и наблюдение на границата.
„Гранични проверки” са проверките, извършвани на гранично-пропускателните пунктове, за да гарантират, че лицата, включително превозните им
средства и предметите в тяхно владение, могат да получат разрешение за
влизане на територията на държавите членки или за излизане.
„Наблюдение на границата” е наблюдението на граници между граничнопропускателни пунктове и наблюдението на гранично-пропускателни пунктове извън определеното работно време с цел недопускане заобикалянето на
граничните проверки, наблюдение се извършва от стационарни и мобилни
екипи, които наблюдават и патрулират на места, известни като чувствителни,
с подкрепата на технически и електронни средства. Дейностите за гранично
наблюдение следва да се основават на система от съответни анализи на
риска. Оборудването и средствата трябва да съответстват на ситуацията на
границата.
„Проверка на втора линия” е последваща проверка, която може да се извърши на специално място, различно от мястото, където се проверяват всички
лица (първа линия). Извършва се в помещение, различно от гише паспортен
контрол на първа линия, оборудвано с техника за проверка на втора линия,
комуникации, допълнителни справки в други бази данни и за потвърждаване
на самоличността на лицето, провеждане на интервю и проверка на условията за влизане по член 5 от Кодекса на шенгенските граници за граждани на
трети страни. Целта на проверките на втора линия е да се осигури добра разкриваемост на рисковите пътници, например тези с фалшиви пътни документи и да се задържат лицата, извършващи незаконен трафик на хора, както и
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други лица, които биха могли да застрашат вътрешната сигурност на държавите членки (приоритет имат проверките на влизане).
- „Гранична охрана” е всеки публичен служител, назначен в съответствие с
националното право на гранично-пропускателен пункт или по границата или
в близост до тази граница, който изпълнява в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и националното законодателство задачи, свързани с
граничния контрол.
- „Превозвач” е всяко физическо или юридическо лице, което професионално
се занимава с транспортиране на лица.
- „Разрешително за пребиваване” е:
 всички разрешения за пребиваване, издадени от държавите членки в
съответствие с единния формат, установен с Регламент (ЕО) № 1030/
2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. за установяване на единен формат на
разрешителни за пребиваване за граждани на трети страни;
 всички други документи, издадени от една държава членка на граждани
на трети страни, с които се разрешава престой или повторно влизане на
нейна територия, с изключение на временните разрешения, издадени с
цел разглеждането на първа молба за разрешително за пребиваване, както е посочено в буква а), или молба за убежище.
- „Кораб за пътешествия” е кораб, който следва определен маршрут в съответствие с предварително определена програма, който включва програма с
туристически дейности в различни пристанища и който обикновено не приема пътници и не позволява пътници да слизат от кораба по време на пътуването.
- „Корабоплаване с развлекателна цел” е използването на корабчета за развлечение за спортни или туристически цели.
- „Крайбрежен риболов” е риболов, извършван с помощта на съдове, които
всеки ден или в рамките на 36 часа се завръщат в пристанище, разположено
на територията на държава членка, без да спират на пристанище, което е разположено в трета страна.
- „Заплаха за общественото здраве” е всяка болест с епидемичен потенциал,
съгласно определението на Международните здравни регламенти на Световната здравна организация и други инфекциозни болести или заразни паразитни болести, ако са предмет на защитни разпоредби, които важат за граждани
на държавите членки.
Кодексът на шенгенските граници се прилага за всяко лице, което преминава
вътрешна или външна граница на държавите членки, без да се засягат:
- правата на лица, които се ползват от правото на Общността на свободно
движение;
- правата на бежанци и лица, които търсят международна закрила, по-специално по отношение на неотблъскването.[7]
С пълноправното членство в Европейския съюз Република България се задължава
да прилага разпоредбите и практическите мерки на Конвенцията за прилагане на
споразумението от Шенген (КПСШ). Нормите на конвенцията установяват общи
правила, които целят да се изгради зона на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз. Осигуряването на свободно движение на хора, стоки, услуги
и капитали е свързано с ефективно полицейско, митническо и съдебно сътрудничество между съответните институции на държавите членки.
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Готовността на България за прилагане на разпоредбите, свързани с премахване на
паспортно-визовия контрол по вътрешните граници на държавите членки и експлоатацията на Шенгенската информационна система, е оценявана от експертна група на
Европейската комисия. Основна област на проверка е готовността за ефективно
полицейско сътрудничество в рамките на ЕС за противодействие на престъпността,
осигуряване на общностната сигурност и опазване на обществения ред.
Граничният контрол по своята същност е от интерес не само за държавата членка,
на чиято външна граница той се извършва, но така също за всички държави членки,
които са премахнали вътрешния граничен контрол. Контролът по своята същност
включва не само проверки на лица на граничните пунктове и наблюдение на зоната
между тези пунктове, но и анализ на рисковете за вътрешната сигурност и анализ на
заплахите, които могат да засегнат сигурността на външните граници.
Граничен контрол (проверки и наблюдение), съгласно определението в Кодекса
на шенгенските граници, в т.ч. съответния анализ на риска е криминално разузнаване. Граничният контрол е централен елемент от борбата с незаконната имиграция и
трафика на хора, както и от предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност
на държавите членки, техния обществен ред, здравеопазване и международни
отношения. Той представлява мултидисциплинарна правоприлагаща дейност, както и
общ интерес за държавите членки. При изпълнение на задълженията си граничната
охрана следва да се придържа към препоръките и указанията, дадени в Практическия
наръчник на Комисията за граничните служители (Шенгенски наръчник).[8]
Свободното движение на хора в рамките на Шенгенското пространство е едно от
най-големите постижения на европейската интеграция, и доказва че достиженията на
правото от Шенген имат положително въздействие върху живота на стотици хиляди
граждани на ЕС, както чрез преминаване на границите по удобен начин, така и чрез
стимулиране на икономиката, както и че свободата на движение е основно право и
представлява един от стълбовете на гражданството на ЕС, като условията за упражняването й са посочени в Договорите и в Директива 2004/38/ЕО.[15]
С оглед на гореизложеното и изводът, който бихме направили, е че за изминалите
вече десет години поредните правителства и институции са положили значителни
усилия, като са осъществени съществени и важни законодателни и институционални
промени, особено по отношение на осъществявания граничен контрол. В по-общ
план, бихме споменали, че за всички тези години цялостният напредък не беше
толкова бърз, колкото се очакваше, и продължават да съществуват редица проблеми,
които трябва да бъдат преодолени. Все още не са изпълнени важни за страната ни
ключови стъпки по отношение на мерките за борба с корупцията (по-специално по
отношение на пътната и граничната полиция) в контекста на по-широко обхватната
реформа. Ето защо в настоящия доклад не може да се заключи, че на този етап
реформите в Главна дирекция ,,Гранична полиция” – МВР са изпълнени в голяма степен. [17]
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ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО –
ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Любомир Новиков, адвокат

LEGISLATION AS BASIS OF NATIONAL SECURITY
Lyubomir Novikov, Lawyer
Abstract: In aspect of national security this article is an attempt to compare the results of
the national legislations, the controversial legislative decisions and the law of UN and EC
Keywords: legislation; effects; national security; human rights protection; international
law and law of EC.
На съждението в заглавието трудно може да се опонира. Правото е инструмент за
управление на обществените отношения и, както всеки инструмент, изисква определени знания и умения, за да служи според предназначението си. Липсата на такива
знания и умения създава реална вероятност „майсторът” не само да се увреди, но и да
бъде опасен за околните. Мерило за това са законодателната активност на парламента, резултатите от нея и стабилността на нормативната уредба. Само за непълния
мандат на 43-тото Народно събрание на 296 пленарни заседания са произведени 336
(триста тридесет и шест) закона. В същото време, независимо от мантрите за постоянното всестранно подобряване и възход, обективните показатели сочат съвършенно
различна обстановка – задълбочаващо се имуществено разделение, влошаване на качеството на живота и нарастващи социални напрежения. Явно или инструментът е
негоден, или „майсторът” не го владее. Поради това правя настоящия опит да съпоставя актуалното законодателство със сигурността на обществото и на гражданите и
да установя реалното съотношение между декларациите и резултатите.
Членството в НАТО и Европейския съюз даде надежди, че националното ни законодателство в областта на защитата на общите интереси и особено на националната
сигурност, като неразделна част от общностната сигурност, ще бъде хармонизирано с
общностното и поради това ще бъде по-качествено и по-стабилно. Анализът на няколко основни закона, обаче, разкрива твърде унила картина:
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), разработен в отговор на мониторинговия механизъм на Европейската комисия, приет от 39-то Народно събрание, Обн. –
„ДВ”, бр. 1/02 г., изменян 17 пъти;
Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), разработен изцяло
по стандартите на НАТО и ЕС, приет от 39-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”,
бр. 45/02 г., изменян 35 пъти;
Закон за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), с основна цел да съответстваме
на стандартите на НАТО, приет от 40-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр. 35/09 г.,
изменян 33 пъти;
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Закон за защита при бедствия (ЗЗБ), разработен върху европейските стандарти
за защита на населението, приет от 40-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр. 102/06 г.,
изменян 22 пъти;
Закон за държавната агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС), съответен
на критериите на НАТО и ЕС, приет от 40-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”,
бр. 109/07 г., изменян 26 пъти;
Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР), приет с цел тотална
реорганизация и повишаване ефективността на МВР, приет от 42-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр. 35/14 г., изменян 13 пъти;
Закон за управление и функциониране на системата за защита национална
сигурност (ЗУФСЗНС), предназначен да уеднакви и координира работата на държавните органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност, приет от 43-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр.61/15 г., не е
изменян;
Закон за националната служба за охрана (ЗНСО), регламентира „дейността по
защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в този закон лица, обекти и мероприятия”, приет от 43-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр.61/15 г., не е изменян;
Закон за противодействие на тероризма (ЗПТ), заглавието говори само за себе
си, приет от 43-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр.103/16 г., не е изменян.
Както се вижда, тези девет закона, които имат пряко отношение към националната сигурност, са изменяни общо 166 (сто шестдесет и шест) пъти, при това някои от
тях в рамките на един мандат или дори на една година – по няколко пъти. Волята на
законодателя да приеме, измени или отмени определена норма се определя от състоянието на обществените отношения, които са предмет на регулиране, а разумът се извлича от мотивите, които съпровождат проекта за нормативен акт. Анализът и на двата компонента на законодателната дейност ни води в задънена улица, тъй като от никъде не може да се извлече обективна и достоверна информация изменението на кои
обществени отношения предопределя промяната на закона и защо законотворците не
са отчели при предходните изменения вече съществуващи факти и обстоятелства. В
мотивите към съответните законопроекти, като правило, се разказва какво се изменя
а не поради какви причини, поради което не са информативни, и са особено негодни
при нужда от тълкуване на отделни разпоредби.
Елементарният анализ на преходните и заключителните разпоредби към всеки от
тези закони показва, че заедно с тях се изменят и допълват множество други закони,
които имат както пряко, така и косвено отношение към материята – така напр. с
приемането на ЗЗБ са изменени 20 други закона. Това неминуемо се отразява и върху
подзаконовите нормативни актове и следва каскаден ефект – множество хора от различни ведомства и служби работят за синхронизиране на материята. След това, въз
основа на всичките тези актове, се налага синхронизиране и на работата при прилагането им, в резултат на което хората престават да се занимават с преките си задължения и това състояние на постоянно преустройство е непрекъснато, ден след ден и година след година. Естествено, това влияе пряко върху стабилността на обществените
отношения и, естествено, поради тази причина, каскадата се повтаря.
Ако тази констатация е вярна, възниква въпросът как това се отразява върху
ефективността на държавния апарат и в частност на националната сигурност. Отговорът е „зле” и това лесно може да се докаже чрез съпоставителен анализ на изброените
по-горе нормативни актове.
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След 11 септември 2001 г. основна тема в областта на международната и националната сигурност е противодействието, борбата или войната с тероризма – съответното понятие всеки използва с оглед поставените цели.
Макар и с десегодишно закъснение, в изпълнение на Конвенцията на Съвета на
Европа за предотвратяване на тероризма (ратифицирана и обн. – „ДВ”, бр. 54 от
2007 г.) и на Рамковото решение № 2008/919/ПВР преди Коледата на 2016 г., със
сетни сили, 43-то Народно събрание прие Закона за противодействие на тероризма
(Обн. – „ДВ”, бр. 103 от 2016 г.). На този закон бяха възложени няколко големи надежди: на първо място да даде дефиниция на понятието „тероризъм”, с оглед националните специфики на законодателството ни, и на второ място да координира действията на всички органи и организации, които имат отношение към националната
сигурност и борбата с тероризма.
Дефиниция по същество в закона няма (вж. § 1 – Допълнителната разпоредба),
поради което остава неизвестно какъв е обектът на противодействието. Тероризъм,
според законотворците, е всяко от посочените в параграфа престъпления, макар да е
трудно да си представя как деяние, което улеснява терористичното престъпление,
само по себе си е тероризъм – може да става дума напр. за подправка на документ по
чл. 308 от НК. Вероятно този въпрос е предвидено да се решава на място във всеки
конкретен случай и съобразно вижданията на съответния ръководител – вж. чл. 17,
ал. 2.
На практика законът създаде огромна многостепенна бюрократична система (вж.
чл. 6, чл. 7, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9, ал. 1 и 4 и чл. 17, ал. 1), състояща се от различни по
степен и предназначение органи, с различни функции и компетенции органи, които
няма дефинирани връзки и задължения за координация помежду си. В центъра на тази система стои формацията Национален контратерористичен център, който „предоставя информация в денонощен режим на компетентните органи и структури” (вж.
чл. 8, ал. 1). От къде и на какво основание се получава тази информация, която по
правило е класифицирана, законът не отговаря. Освен това (вж. ал. 2) центърът е длъжен, въз основа на същата информация, да „извършва анализ и оценка на терористичната заплаха за конкретни обекти и лица на национално, областно и общинско ниво” –
аналитична дейност, възложена на специализираните звена на правозащитните органи.
Особен принос на закона е предоставянето, в противоречие с разпоредбата на чл. 9,
ал. 1 от Конституцията, на въоръжените сили на чисто полицейски функции – претърсване, изземване, задържане, повреждане и унищожаване на имот, право да използват физическа сила, помощни средства, оръжие и пр. – всичко това без контрол
от страна на съда и прокуратурата. Като пример следва да се посочи възможността да
задържат лице, „което поставя в опасност живота си” – чл. 11, ал. 1, точка 3, и да го
предадат на органите на МВР след пристигането им – някой път и ако бъдат допуснати.
Друг аспект на породените от този закон проблеми е координацията между различните органи при предотвратяване, неутрализиране и преодоляване на последиците от терористичен акт. Съгласно чл. 4 е предвидено за неуредени случаи да се прилага Законът за защита при бедствия, а терризмът е приравнен към бедствие, причинено от човешка дейност. Изпълнението на закона, вкл. и координацията на действията с останалите органи е възложено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” на МВР. За разлика от ЗПТ, този закон предвижда създаване
и поддържане на информационна система за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване, която не включва Националния контратероистичен център – основен
информационно-аналитичен орган според ЗПТ. От своя страна, съобразно чл. 9, точ114

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

ка 2 от ЗУФСЗНС, Съветът по сигурността при МС координира „изпълнението на
политиката”, но не и конкретните действия на различните органи по защита на националната сигурност. В редица случаи, обаче, дали бедствието се дължи на терористичен акт или на друга причина, е трудно да се прецени. Като се има предвид, при
липса на координация на национално равнище, че определени функции и компетенции, съобразно съответните закони, наред с ГД ПБЗН имат и Въоръжените сили,
МВР, ДАНС, НСО реално може да възникне ситуация, при която христоматийният
случай „Белите брези” ще изглежда като детска забава.
Липсата на съгласуваност на равнище законова уредба създава не само реална
опасност от несъгласуваност в действията на различните органи, но и от неприлагане
на законовата материя на практика. Елементарен пример в това отношение се разкрива при сравняването на санкциите по чл. 117, ал. 1 във вр. с чл. 17, точка 2 от ЗЗКИ –
нарушаване на правилата за защита на класифицираната информация – от 2000 до
20 000 лв. глоба, и по чл. 42, ал. 2 във вр. с чл. 5, ал. 1, точка 1 от ЗЗЛД – събиране на
сведения за расов или етнически произход – от 20 000 до 100 000 лв. глоба. Няма
съмнение, че нарушаването на правилата за защита на класифицираната информация
е с изключително висока степен на обществена опасност и застрашава националната
сигурност. В същото време събирането на информация за етническия произход на
участниците в мигрантската вълна се наказва практически десет пъти по-тежко.
Както е посочено по-горе, двата закона за приети от един и същи състав на парламента с минимална разлика във времето.
Друг, твърде важен аспект на проблема, е борбата с корупцията, мерките срещу
изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. В рамките на Организацията на обединените нации и на Европейския съюз тези три дейности се разглеждат
в цялост поради доказаната неразривна връзка между тях – вж. Конвенция на ООН
срещу корупцията, Преамбюл (ратифицирана, обн. – „ДВ”, бр. 66/06 г.); Международна конвенция на ООН за борба срещу финансирането на тероризма,
Преамбюл (ратифицирана, обн. - „ДВ”, бр. 11/02 г.); Конвенция на Съвета на
Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от
престъпление и относно финансирането на тероризма (ратифицирана, обн. –
„ДВ”, бр. 103/12 г.). За да се ориентираме относно съотношението между националното и международното законодателство следва да имаме предвид разпоредбата на
чл. 5, ал. 4 от Конституцията: „Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното
законодателство, които им противоречат.” Формулировката на конституционния законодател е пределно ясна и не се нуждае от тълкуване и коментари. Остава въпросът дали вътрешното ни законодателство е хармонизирано с международното право,
отговорът на който се съдържа в съпоставянето на нормите, уреждащи тази материя.
Състоянието на вътрешното ни законодателство е следното:
Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), въвежда след измененията
директиви 2005/60/ЕО и 2006/70/ЕО, както и Регламент № 389/2013, приет от 39-то
Народно събрание, Обн. – „ДВ”, бр. 85/98 г., изменян 37 пъти;
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), разработен въз
основа на Регламент 745/2003 на ЕК, Регламент 2580/2001 на ЕС и общата позиция
на СЕ от 27 декември 2001 г., приет от 39-то Народно събрание, Обн. – „ДВ”,
бр. 16/03 г., изменян 11 пъти;
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(ЗОПДНПИ), който отменя Закона за отнемане в полза на държавата на имущество,
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придобито от престъпна дейност от 2005 г., поради по-тясното му приложно поле,
приет от 41-то Народно събрание, Обн. – „ДВ” , бр. 28/12 г., изменян 12 пъти.
За пълнота следва да добавим и Наказателния кодекс, тъй като горните три закона са основание за непрестанни изменения и в него (от 2009 г. до сега той е изменян 30 пъти).
Следва да се отбележи, че ЗМИП само през 2006 г. е изменян пет пъти, а по отношение на ЗОПДНПИ в рамките на една година се наложи на два пъти да се намесва
Конституционният съд поради драстични нарушения на конституционни принципи.
За качествата на законодателството и на законотворците изброените изменения сами
по себе си са достатъчно показателни.
При съпоставителния анализ, за съжаление, се разкриват и други, не по-малко
съществени противоречия и пропуски.
Съгласно чл. 4б, точка 3 от ЗМФТ Министерският съвет приема списък на „физически лица, юридически лица, групи и организации”, спрямо които следва да се прилагат мерките по чл. 3 – „блокиране”. По-нататък, в чл. 5, ал. 2, точка 1, е предвидено
този списък да се приема, допълва и изменя по предложение на министъра на външните работи, на министъра на вътрешните работи, на председателя на ДАНС или на
главния прокурор с лицата, срещу които има образувано наказателно производство.
В тази връзка възникват противоречиви законодателни решения, тъй като:
На основание чл. 72, ал. 1 от НПК, при образувано наказателно производство,
прокурорът е длъжен да направи искане за налагане на обезпечителни мерки по реда
на ГПК, поради което предвиденото по чл. 3, ал. 1, точка 1 от ЗМФТ „блокиране” при
тази хипотеза е лишено от смисъл. Самото„блокиране”, като обезпечителна мярка, е
непознато за българското право, тъй като ГПК си служи с понятията „запор” на движимо и „възбрана” на недвижимо имущество. Също толкова неразбираема е дефиницията на въпросните „финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси”, дадена в § 1, точка 2 от Допълнителната разпоредба, която, отнесена
към тях, съдържа и фразата „включително, но не само”. Очевидно става дума за превод от „брюкселски” и, ако се абстрахираме от правната му несъстоятелност, сме
длъжни да направим елементарно сравнение с дефиницията, дадена в чл. 1 от
МКБФТ. Разликите са очевидни, а времето между ратифицирането на конвенцията и
приемането на закона в рамките на мандата на 39-то Народно събрание е година и няколко дни. Това може да се тълкува като знак, че едни и същи депутати, независимо
юристи или не, не се интересуват какво приемат и не познават езика, на който се изразяват.
Същата хипотеза се отнася и за чл. 5, ал. 2, точка 2 от ЗМФТ – „лица, за които
има достатъчно данни”, че извършват престъпление – естествено по чл. 108а от НК.
Въпросът за „достатъчното данни” е дефинитивно решен в чл. 211, ал. 1 от НПК, а за
придаване на различен смисъл на понятието съществува изричната забрана на чл. 37,
ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове. Поради това, при
наличието на въпросните „достатъчно данни” прокурорът по закон е задължен да образува наказателно производство и да предприеме мерките, както е посочено по-горе.
Сериозни възражения предизвиква разпоредбата на чл. 9, ал. 1, свързана с административното наказание по чл. 15 от ЗМФТ. Възведено е в законово задължение за
„всеки” – физически и юридически лица, в т. ч. и еднолични търговци, който знае за
сделки насочени (?!) към финансиране на тероризма, да уведоми незабавно министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС. Елементарен въпрос: защо кумулативно и двамата – ако лицето уведоми единия, другият ще трябва ли да го накаже?
Защото, ако не съобщи, подлежи на наказване с глоба от 2000 до 5000 лв., а ЕТ и ЮЛ –
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на имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. Доколко е правно издържано санкционирането за недоносителство е дискусионен въпрос, макар, че отговорност за недоносителство от 1989 г. няма дори за противодържавни престъпления (изключение –
чл. 248, ал. 1 от НК – поради недоглеждане). По-интересен е въпросът защо не е
предвидена санкция за фалшиво доносителство, което може да причини огромни
имуществени и неимуществени вреди, загуби и пропуснати ползи. Отговорността
явно е възложена на държавата по реда на Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди, а присъдените обезщетения ще тегнат на данъкоплатеца, защото
по силата на чл. 9, ал. 8 от ЗМФТ доносникът е освободен от всякаква отговорност.
Наред с това, съгласно ал. 3 и 4 от същия текст, са въведени крайно обтекаемите понятията „съмнение” и „подозрение”, които дискредитират понятието за справедливост и отговорност. Във въпросната ал. 3 законът препраща към чл. 3, ал. 2 и 3 от
ЗМИП – задължение за неограничен брой лица да съобщават, вкл. и към такива,
които по силата на закон имат забрана за разгласяване на информация – напр. адвокатите, съгласно чл. 40, ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от Закона за адвокатурата. По същество,
чрез разширително тълкуване и прилагане на нормите на международното право, се
въвежда административнонаказателна оговорност, при това в драстично нарушение
за изричната забрана по чл. 46, ал. 3 във вр. с ал. 2 от Закона за нормативните актове.
Наред с това никъде в нашето законодателство не са посочени, дори приблизително, критериите, въз основа на които следва да се формира „съмнение” или „подозрение”. Показателно е, че в чл. 18, ал. 1, точка iii от МКБФТ е въведено безусловно
задължение за страните – участнички в конвенцията, да приемат разпоредби, въз основа на които да се съобщава за „сложни, необичайно крупни операции и необикновени форми на операции, които нямат очевидна икономическа или законова причина”. Поради какви съображения в нашето законодателство не са въведени такива критерии остава да гадаем, тъй като този въпрос е старателно заобиколен в текстовете и
мотивите на двата закона. В допълнение следва да отбележа, че в преамбюла на конвенцията (абз. пети, накрая) държавите – страни по нея, се задължават да „не възпрепятстват по никакъв начин свободното движение на законния капитал”. В подкрепа
следва да посоча и чл. 8 от Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране,
издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и относно финансирането на тероризма, съгласно който нашата страна се е задължила, при прилагане
на предвидените от международното и вътрешното законодателство мерки, да гарантира на заинтересуваните страни ефективни средства за защита на техните права.
Още една гаранция се съдържа в Конвенцията на ООН срещу корупцията – в преамбюла, абз. 11 е въведено в задължение на страните да спазват приципите на отговорността, справедливостта и равенството пред закона. Излишно е да споменавам, че никакви реални следи от изпълнение на това задължение в посочените закони не се
наблюдават.
Въпреки основния принцип, въведен с понятията „сложни, необичайно крупни
операции и необикновени форми на операции, които нямат очевидна икономическа
или законова причина” в чл. 4 от ЗМИП са въведени чисто формални критерии за
всички случаи на сделки с цена над 30 000 лв., а при плащане в брой – над 10 000 лв.
Като се има предвид, че дори данъчните оценки на недвижимите имоти са обичайно
над тези суми и към това се прибави броят на сделките, лесно е да си представим, че
този режим е трудно приложим и контролът се осъществява преди всичко на случаен
принцип. Има сделки, в които в различни качества участват множество лица – страни, консултанти, адвокати, борса, депозитар, банки и пр., като всеки от тях е задължен да подаде съответния сигнал, при това само относно лицето, за което разполага с
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информация. Как се обработва и стикова тази информация не е ясно. Законотворецът
не отговаря и на въпроса какво поведение следва да се поддържа при съмнения едновременно за пране на пари и финансиране на тероризма – кой е надлежният орган и
как се избягва заплахата от съответните наказания, съобразно различните основания.
При това отношение едва ли може да говорим за ефективност при упражняване на задълженията за контрол върху корупцията, организираната престъпност, тероризма и
неговото финансиране.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията частната собственост е неприкосновена.
Дори да приемем, че международноправните норми позволяват ограничения върху
това право (както посочих по-горе – крайно предпазливо), чрез налагане на различни
обезпечителни и отчуждителни мерки, за които стана вече дума, защитата на правата
на засегнатите лица следва да бъде законодателно осигурена. Никъде с специалното
законодателство не е предвидено, че съществуват граници на секвестируемостта –
както напр. по чл. 444 от ГПК и чл. 213 от ДОПК. Системно не се изпълнява и разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от ЗОПДНПИ и не се назначават пазачи на имотите, предмет
на обезпечението, в резултат на което са натрупани загуби за десетки милиони лева,
покриването на които отново лежи върху данокъплатеца.
Така вече стигаме до вопроса: какво следва, когато се докаже, че деянието е извършено, т. е. ако има присъда за престъпление по108а от НК във вр. напр. с чл. 142,
ал. 3, с която е наложено наказание и отнемане на част или на цялото имущество на
виновния? По кой ред ще се извърши отнемането? Списъкът на Министерския съвет
относно несеквестируемите имущества е актуализиран за последен път през 2003 г.,
но от тогава последваха ДОПК от 2005 г. (62 изменения) и ГПК от 2007 г. (само 24
изменения). Простото съпоставяне разкрива непреодолими противоречия в двете редакции относно вида и размера на несеквестируемите имущества. Изглежда, по силага на argumentum a fortiori, ще се прилага ДОПК, като по-благоприятен за държавата.
Тогава някой следва да отговори къде остава принципът за равенството на гражданите пред закона, прокламиран от чл. 6 на Конституцията, поради какви причини не се
прилага и кой отговаря за това.
Тъй като не можем от законодателството да извлечем нито волята, нито разума
на законотворците както относно цялостното регулиране, така и относно отделните
решения, остава само едно годно обяснение – тоталното отсъствие на професионализъм, от което следва невъзможността да се обхване чрез законодателната материя
предметът на регулиране. Именно в такова положение сме изпаднали през последните десетилетия – производство на закони, които са негодни, поради което се произвеждат нови закони, също негодни и т. н. Наред с това имам усещането за дълбоко
пренебрежително отношение към собственото законодателство. Другото обяснение –
че се слугува на чужди и користни цели и интереси, навежда на мисли за национално
предателство, но по тази логика може да се стигне твърде далече.
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КОРУПЦИЯТА В ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ –
ЗАПЛАХА ЗА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
Христо Христов, Галин Исаев
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен
Факултет по технически науки,
Катедра „Управление на системите за сигурност”

THE CORRUPTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIE –
A THREAT FOR THE INTERNAL STATE'S SECURITY
Hristo Hristov, Galin Isaev
Shumen university „Bishop Konstantin Preslavski”, Shumen city
Faculty of technical sciences, Department „Management of security systems”
Abstract: The corruption practices for judges usually come down to the following: to start
a judicial act in a certain sense, to stop without any reasonable explanation a lawsuit, to
prolong the consideration of a lawsuit, to manipulate the system for an accidental
consideration of the lawsuits with the purpose to provide an appropriate judge or trial
chamber. As for the spokesmen of the Prosecutor's Office the corrupt practices usually are
dedicated to release from the Pre-trial detention, a change in measures of diversion,
amount of financial guarantee, unfounded termination of criminal proceedings,
unreasonable refusal to start preliminary proceedings, unreasonable refusal to start an
indictment, unreasonable starting of an indictment. Inputting effective law measures for
handling the corruption among the Judiciary organs is a condition for guarantee the
legality among the society and its security.
Key words: justice, safety, freedom, corruption, crime.
Типично за съдебната власт, за разлика от законодателната и изпълнителната е,
че тя е консервативна и затворена. Поради това и промените в нея се забелязват след
един по-дълъг период на прилагане на законодателството. От друга страна динамиката на промените в обществените отношения и законодателството се отразява осезателно и върху работата на съдебната власт – в нея навлизат много млади хора, без
достатъчен житейски и професионален опит. Опитните магистрати също срещат
трудности при прилагането на постоянно променящото се и често противоречиво
законодателство.
Няма как да не се отчете, че големите финансови интереси и липсата на ефективен контрол по отношение на работещите в органите на съдебната власт създават
благоприятни условия за корупция. За това допринася и несменяемостта на магистратите, особено при тези с нисък морал. Липсата на достатъчно юридически кадри у
нас в началото на 90-те години на миналия век доведе до кадрова криза в съдебната
система. На моменти имаше до 30 % незаети места в някои съдебни райони, а в следствените служби кадровият недостиг достигаше и до 50 %. Нежеланието на магистра119
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тите да реагират адекватно на критиката към работата на системата доведе до открита враждебност от тяхна страна, с която те посрещаха дори и добронамерените критики.
В резултат се стигна до капсулиране на съдебната власт и формирането на т. нар.
„съдебна номенклатура”. Това беше съчетано с липсата на ограничение на мандатите
на ръководителите на съответните звена в съдебната система, което им предоставяше
изключително широки правомощия при разпределение на делата между отделните
магистрати, назначенията, повишенията и реализирането на дисциплинарна отговорност, които се основаваха единствено на субективната преценка на съответния ръководител. Впоследствие беше въведена мандатност по отношение на административните ръководители – до два последователни мандата на една ръководна позиция, но
често се наблюдаваха задкулисни подходи с цел запазване влиянието на съответния
ръководител дори след изтичане на двата последователни мандата.
В периода на т. нар. „преход” измененията в законодателството, целящи осъвременяването му и въвеждането на европейски стандарти често бяха недобре обмислени и синхронизирани, което доведе до противоречиви резултати в правоприлагането
и в крайна сметка – до липса на адекватна защита на правата на гражданите и стопанските субекти. В тази посока бяха предприети изменения в законодателството, които
разшириха изключително много ролята на върховните съдебни инстанции по отношение на тяхната тълкувателна практика, което доближи правната ни система до
англосаксонската такава, при която съдебният прецедент е основен източник на правото за сметка на нормативните актове.
Недостатъчният институционален капацитет и недостатъчно добрият персонален
състав на Висшия съдебен съвет също не позволяваше ефективно противодействие на
корупцията. Даже напротив, множество публични скандали, довели до принудителни
промени в състава на последния поради нерегламентирани контакти с лица, външни
на съдебната система с цел обезпечаване на частни интереси чрез кадровата му политика, тотално сринаха доверието в този върховен кадрови орган на съдебната система.
В дейността на ВСС се наблюдаваха и се наблюдават все още сериозни недостатъци, които се дължат на непрозрачност, липса на ясни процедури за някои дейности
и на адекватни вътрешни правила за работата му, нисък административен капацитет.
Корупционните практики при съдиите най-често се свеждат до следното: да се
постанови съдебен акт в определен смисъл, да се прекрати/спре неоснователно едно
дело, да се протака разглеждането на делото, да се манипулира системата за случайно
разпределение на делата с цел осигуряване на „подходящ” съдия или съдебен състав.
При представителите на прокуратурата корупционните практики най-често са
свързани с освобождаване от предварителния арест, промяна на мярката за неотклонение, размера на паричната гаранция, неоснователно прекратяване на наказателно
производство, неоснователен отказ да се образува предварително производство, неоснователен отказ да се внесе обвинителен акт, неоснователно внасяне на обвинителен
акт.
Що се отнася до следствието, масовият случай е унищожаването на доказателства, неоснователно предложение за прекратяване на предварителното (досъдебното)
производство, неоснователно спиране на последното, неоснователно извършване или
неизвършване на определени процесуално-следствени дейности.
В обществото вече е трайно наложено схващането, че немалка част от корупционните практики в съдебната система се осъществяват с посредничеството на адвокати, като нерядко самите те се облагодетелстват под претекст за мнимо корупционно
посредничество.
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Резултатите от прилагане на антикорупционни мерки по отношение на съдебната
система зависят основно от подобряване на административното управление на съдебната власт и на модела на взаимодействие и разграничаване на съдебната и изпълнителната власт. Дали това ще се случи в пълен обем зависи от политическата воля на
управляващата класа. Необходими са още сериозни изменения в Закона за съдебната
власт и процесуалните закони, насочени към създаване на практически правила за
ефективност на борбата с корупцията в съдебната власт.
Препоръките на ЕК в Доклада по МСП от 2015г. по отношение на борбата с корупцията се свеждат до следното: „Борбата с корупцията изисква продължителни и
последователни усилия за превенция, но и за наказателното преследване на нарушенията и демонстриране на това, че извършването на престъпления води до санкции. В
тази област България следва:
1. Да повери на една единствена институция задачата да координира борбата с
корупцията, да подпомага и координира усилията в различните сектори;
2. Да прегледа и актуализира националната стратегия за борба с корупцията
след консултация с организациите на гражданското общество със стандартен модел
на публична администрация, в която действат вътрешни инспекторати, отличаващи
се с независимост, прозрачност и отчетност;
3. Да предприеме стъпки за намаляване на риска от корупция в процедурите за
възлагане на обществени поръчки, като ги направи по-прости и по-прозрачни;
4. Да прегледа процедурите във връзка с конфликта на интереси, за да гарантира тяхната ефективност и безпристрастност, както и надеждността на механизма за
налагане на санкции.”
Механизмът за сътрудничество и проверка е инструмент на Европейската комисия за регистриране и подпомагане на напредъка на България и Румъния за постигане
на специфични цели в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. МСП влиза в сила в началото на 2007 г. като е установен непосредствено преди присъединяването на България към Европейския съюз като
съпътстваща мярка към Акта на присъединяване, представляваща развитие и продължение на подхода, използван от ЕС по време на преговорите за присъединяване.
Целта е да се мотивират държавите кандидатки да извършат промени чрез поставяне на условия. Европейската комисия преди присъединяването на България констатира че въпреки решението за присъединяване в страната остават неразрешени редица проблеми и в този смисъл самото присъединяване е плод на известен компромис.
В този смисъл целта на МСП е да се стимулира управляващата класа в България да
извърши реформи, необходими и полезни за функционирането на българското
общество.
Робърт Клитгард констатира, че през последните десетилетия на ХХ век във все
повече страни се създават нови организации със задача да изкоренят корупцията
(Клитгард 2003: 140- 170). В своето съчинение авторът изследва в тази насока „найизвестната и влиятелна антикорупционна агенция в Третия свят – хонконгската Независима комисия срещу корупцията (НКСК)” в контекста на причините за създаването
й и нейните успехи в борбата с корупцията в полицейската система на Хонконг. Отбелязва се, че Кралската полиция в Хонконг е широко известна като най-ефективната
и най-малко корумпирана полицейска структура в Азия – състояние, което не винаги
е било такова. През 60-те и началото на 70-те години на ХХ век корупцията е присъствала на всички равнища на полицейската йерархия като са дадени многобройни
примери на корупционни практики в областта на трафика на наркотици, хазарта и
проституцията, пътнотранспортните нарушения.
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По това време новият губернатор на Хонконг възлага на сър Аластър Блеър-Кер –
старши съдия, да направи оценка на ефективността на съществуващите закони и политики и да предложи адекватни промени. (Клитгард 2003: 143).
Следва да се има предвид, че по това време хонконгската полиция е една от найголемите в света по брой служители на глава от населението и ползва един от най-високите бюджети измежду държавните ведомства, по-голям от бюджетите за здравеопазване и за социални дейности. Аналогията със ситуацията в България в момента
се налага от само себе си.
В описаните по-горе условия на 17 октомври 1973 г. губернаторът Маклехос
обявява пред хонконгския законодателен орган плановете си за създаване на Независима комисия срещу корупцията (НКСК) с думите: „Ясно е, че обществото ще има
по-голямо доверие на структура, която е напълно независима и отделена от всички
останали ведомства, включително и от полицията.” Още при създаването на НКСК
губернаторът подчертава, че тя трябва да разполага с широки правомощия за провеждане на разследвания, но едновременно с това следва да изпълнява и превантивна
функция по отношение на корупцията.
Първият проблем, с който се сблъсква губернаторът при структурирането на
НКСК е свързан с назначаването на ръководния персонал. От една страна обществените очаквания към дейността на новото ведомство са много големи, от друга – държавните служители не са склонни да се заемат с такава деликатна дейност, каквато е
борбата с корупцията, тъй като за да бъде ефективна тази дейност ангажираните с нея
ще засегнат интересите на много хора. След положени сериозни усилия губернаторът
успява да убеди Джак Кейтър, бивш държавен служител, по това време генерален директор на Хонконгската телефонна компания, лице с голяма популярност сред местното население и безупречна репутация – качества, които са задължителни за поста
на първи комисар на НКСК, да оглави новосъздадената комисия.
На Комисията са предоставени изключително големи правомощия с цел ефективно осъществяване на дейността на последната, но практиката до момента е показвала,
че това далеч не е достатъчно. На първо място излиза въпросът за нейната независимост, като за осигуряването на максимална независимост е прието, че НКСК ще се
отчита директно на губернатора, а не на някоя от структурите на законодателната
или изпълнителната власт. Първата задача на Кейтър е да направи така, че хората да
не се страхуват от комисията и да не я възприемат като някаква „суперполиция”. За
целта комисарят организира граждански съвещателни комитети. Губернаторът отделя специално внимание на дейността на комисията, която е негово творение и поема
ролята на гарант за нейната почтеност.
Законодателното решение, което е прието е, че въпросът кои случаи ще бъдат
предадени на правосъдието се вземат не от НКСК, а от главния прокурор.
При структуриране на комисията и подбора на персонал Кейтър стига до извода,
че не е удачно съставът да е от действащата до момента Дирекция за борба с корупцията към полицията, нито пък от други държавни служби. Решението, което е взето
е да бъдат назначени в състава й опитни английски полицаи със съгласието на британското Министерство на вътрешните работи, както и група качествени млади хонконгски служители от китайски произход, които да получат теоретично обучение и
практическа подготовка, работейки с по-опитните си британски колеги.
За да привлече най-способните, НКСК предлага възнаграждение с десет процента
по-голямо от възнаграждението на държавните служители, заемащи подобна длъжност в другите ведомства. Наред с това са предвидени сериозни наказания за простъпки на офицерите от комисията. На комисаря са предоставени ексклузивни права
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да уволнява служителите на комисията без да е необходимо да се мотивира за това.
Създаден е Отдел за вътрешен контрол с право на таен достъп до банковите сметки
на служителите, както и да извършва следене на офицерите като е предвидено, че
разточителният начин на живот на последните няма да бъде толериран по никакъв
начин.
Организационната структура на НКСК включва Оперативна дирекция, Дирекция
за превенция на корупцията и Дирекция за връзки с обществеността.
Оперативната дирекция започва да прилага методи, заимствани от американското
ФБР и британската МИ-5, включващи денонощно следене на заподозрените и на лицата, с които последните имат контакти, достъп до банковите сметки и право на подслушване на телефоните, въдворяване на агенти под прикритие.
Дирекцията за превенция на корупцията има за задачи подробно и задълбочено
да проучва практиките и процедурите в администрацията, на системите и методите
на работа като целта е опростяване на процедурите и премахването на излишните такива, както и на практиките, генериращи корупция.
Дирекцията за връзки с обществеността има за задачи да събира от населението
информация за корупционните практики и да популяризира вредите от корупцията. С
цел да бъдат създадени по-високи морални, етични и социални стандарти в обществото. Служителите на дирекцията са млади и креативни хора, набрани от хонконгските университети, които посещават училища, болници, обществени организации,
предприятия и разясняват лично на хората дейността на НКСК, отправяйки антикорупционни послания.
В резултат на създадената нова нормативна база и организация резултатите в
борбата с корупцията са впечатляващи. Естествено, НКСК не успява да изкорени изцяло явлението, но НКСК се превръща във „всепризната законова, политическа и морална движеща сила в Хонконг и вероятно най-голямата и прочута антикорупционна
агенция.” (Клитгард, Р. Контролиране на …, с.162).
Като изводи Клитгард обобщава: „Опитът ни в Хонконг показва, че общественият упадък до състояние на всеобща корумпираност се достига, когато корупцията
стане синдикална или институционализирана, т. е. когато група служители се сдружават, с цел да изнудват гражданите за пари и да ги разпределят помежду си и това
се превърне в системно явление. Ако в тези схеми участват висши чиновници, в резултат на практика се създава алтернативна, незаконна форма на управление. Служителите на обществото създават собствени незаконни правила на поведение, а официалните разпоредби на правителството, за което те всъщност работят, биват безочливо
погазвани. Когато корупцията достигне тази фаза, ситуацията може единствено да се
определи като мрачна и неизбежно се достига до криза, което изисква въвеждането
на драстични контрамерки или в противен случай обществото продължава да се плъзга по наклонената плоскост.”
Доротея Дачкова прави сполучлив паралел между България и Румъния във връзка със състоянието на борбата с корупцията в двете страни (Дачкова, 2015) като
констатира, че северната ни съседка, с която сме включени заедно в Механизма за
сътрудничество и проверка, в последните доклади получава похвали, а ние – препоръки. В Румъния функционира Национална дирекция по антикорупция, за разлика от
България, която няма адекватно структуриран орган, който да се занимава с този
проблем. В този орган „трябва да има на едно място прокурорски и разследващи
функции, специален процес на селекция на личния състав, за да се гарантира, че в
него няма зависимости”. Налага се сериозно да се обсъди дали да не се разтурят, или
най-малкото да се преосмислят, всички антикорупционни структури с твърде спорна
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ефективност и бюджетна издръжка. Като се започне от прословутата БОРКОР и се
стигне до Комисията за конфликт на интереси. Лансира се идеята въпросната структура да бъде с не повече от 50 души персонал, да има собствен разследващ апарат и
да действа активно без да чака сигнали, а да инициира проверки – да има например
списък с хора от политическия, съдебния и икономическия елит, които трябва да
бъдат държани „на мушка” и разработвани и то без да изтича информация към тях.
Ключов за тази структура би бил подборът на кадрите. В нея трябва да попаднат
прокурори и разследващи с безспорна репутация, безупречен професионализъм и
нулев корупционен риск. Това ще бъде и най-трудната част, защото дори прокурорите и следователите да бъдат мотивирани финансово и да се осигурят всички мерки за
безопасността им и тази на близките им, винаги ще го има страха, че следващата политическа власт може да се саморазправи с членовете на това звено. Липсата на политическа воля обаче, вероятно ще бъде най-голямата пречка за създаването на подобна структура в България. Все пак от политиците ще се очаква да положат основите на орган, в чието полезрение има опасност да попаднат. А когато говорим за антикорупционна структура по румънски модел, ще трябва да се ремонтират не само
закони, но и Конституцията. Причината е, че основна характеристика на подобна
структура е нейната независимост както от йерархията на прокуратурата, така и от
изпълнителната власт. В момента по конституция „главният прокурор осъществява
надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори”. А Законът за съдебната власт казва, че „…прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор”.
За тази структура би могло да се предвиди да се ръководи от заместник главен
прокурор, който обаче да не е подчинен на главния или на друг шеф, който да е с
ранг на главен обвинител, подобно на приетия в Румъния модел. Законови промени
ще се наложат и за кадруването в това звено, като се има предвид, че според основния закон магистратите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет. Тази институция обаче е загубила всякаква легитимност, че може да се справи качествено с подбора в съдебната система.
Независимо кой е в състава й, неизменно има скандали по темата – без значение дали
иде реч за роднински или политически назначения. Освен това Висшият съдебен съвет има тотално неадекватно разбиране за етични стандарти, а за хигиената на контактите – да не говорим.
Какво съдържа „румънската рецепта” за борба с корупцията откъм институционални решения. (http://www.romaniacurata.ro/ce-este-dna-si-ce-face-el). Националната
дирекция за борба с корупцията (НДБК) е създадена през 2002 г. След последователни законодателни промени НДБК става независим орган със статут на юридическо
лице, специализиран в борбата с корупцията на високо равнище. Националната дирекция за борба с корупцията се ръководи от висш прокурор, двама заместник главни
прокурори и четирима прокурори, ръководители на отдели. Те се назначават от президента по предложение на министъра на правосъдието, с одобрението на Висшия
магистратски съвет, за период от три години, с възможност да бъдат преизбрани веднъж. Дирекцията се ръководи от главен прокурор на НДБК.
За успеха на Националната дирекция в Румъния значение имат първо независимостта на прокурорите, второ – адекватното законодателство, и трето – ефективността на разследващата дейност на прокурорите. Никой не може да се меси в разследванията им – нито президент, нито премиер, нито главният прокурор. Моника Маковей,
бивш румънски министър на правосъдието, която реорганизира съдебната система в
Румъния, за да я подготви за ЕС, разказва в интервю за вестник „Капитал”, че
124

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

Националната дирекция е елитна институция – тя се занимава с дела с материален
интерес над един млн. евро или с хора на много високи позиции в държавата.
Маковей споделя още, че тя лично е провела избора за хората, които да влязат в нея и
е посочила най-независимите и смели професионалисти. Подбрала е и ръководителя –
Даниел Морар, след като психологът, който правел интервютата заедно с нея й казал:
„Той е твърд, не се колебае да арестува и разследва, ако сбъркаш някъде, той ще
тръгне след теб, не е добър в социализирането”. „Тази институция бе изградена много затворена. В нея имаш следователи, прокурори, експерти – всичко, което ти потрябва. Дори имаш устройства за подслушване, когато такова се наложи и бъде позволено от съдия. Те нямат нужда да искат подкрепа от друга служба – това спира
риска от изтичане на информация. Това бе вградено в една институция, подчинена на
главния прокурор в нея. Задължих всички публични служители да попълват много
детайлни декларации, в които да има подробности за бизнеса им, за членовете на
семейството, доходи. Това са много полезни инструменти и за прокурори, и за журналисти, и за хората”, обяснява още тя.
От изложеното се вижда, че както и в Хонконг в началото на 70-те години на
миналия век чрез въвеждане на подобна система при наличие на политическа воля от
страна на управляващата класа, борбата против корупцията не е causa perduta. Още
повече, че в Румъния подходът е близък до приетия в Хонконг и очевидно е работещ
и през настоящия век, както и в страни в преход, членки на Европейския съюз.
Тук е мястото да отбележим, че оценките за съобразността на „румънския модел”
не са еднозначни. Според някои автори (Дейвид Кларк. http://www.focusnews.net/news/2017/03/12/2373166/the-henry-jackson-society-uspehat-na-rumaniya-vborbata-s-koruptsiyata-se-postiga-za-smetka-na-pravata-na-choveka-i-varhovenstvoto-nazakona.html) успехът на Румъния в борбата с корупцията се постига за сметка на правата на човека и върховенството на закона. Без да споделям състоятелността на изложената теза, според автора, при по-внимателно вглеждане става ясно, че успехът на
Румъния в борбата с корупцията се постига за сметка на висока цена за правата на
човека и върховенството на закона. Това се посочва в доклада на мозъчния тръст
„Хенри Джаксън Съсайъти” (The Henry Jackson Society), чийто автор е политическият
анализатор Дейвид Кларк и е посветен на борбата с корупцията в Румъния. „Присъди
са налице, но ъглите са отрязани по начини, които нарушават някои от фундаменталните принципи, с които би трябвало да се свързват демокрациите на обединена
Европа”, се казва в доклада. В него авторът застъпва тезата, че някои конкретни примери навеждат на мисълта, че борбата с корупцията има и друга страна. „Правосъдна
система се използва за осъществяване на политически вендети”.
Въпреки спорната репутация на „Хенри Джаксън съсайъти” рационалната идея е,
че всяка институционална форма на борбата с корупцията трябва да бъде съобразена
с принципите на върховенство на закона и защита на правата на личността. Балансът
е труден, но следва да се отчита опасността при предприемане на драстични мерки да
бъдат необосновано накърнени личните и политически права на населението и израждането на предприетите мерки в инструменти за налагане на лични и политически интереси, маскирани във вид на иначе „висши” цели.
Борбата с корупцията в обществото задължително минава през справяне с корупцията в съдебната система. Едва тогава съдебната система, призвана да осъществи
ефективно тази функция, ще бъде гарант за законност и за вътрешната сигурност на
страната.
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ВЛИЯНИЕ НА КОРУПЦИЯТА НАД МИГРАЦИОННИТЕ
ПРОЦЕСИ И КОНТРАБАНДАТА НА МИГРАНТИ
Йордан Деливерски

INFLUENCE OF THE CORRUPTION OVER MIGRATION
PROCESSES AND MIGRANT SMUGGLING
Jordan Deliversky, PhD *
Резюме: Миграцията е един от най-неотложните за решаване въпроси на нашето
време, предвид обстоятелството, че милиони хора бягат от родните си страни в
търсене на сигурност, по-добри работни места и по-добро качество на живот.
Корупцията е ключов фактор при реализирането на престъпления като контрабандата на мигранти. Тя е и основна пречка за предотвратяването, разкриването и
контрола по отношение на контрабандата на нелегални мигранти.
В настоящия доклад е разгледана връзката мужду миграция и корупция, която има
важни последици както за самите мигранти, така и за политиците, за пряко ангажираните с миграционните процеси лица, за местните общности и за обществото
като цяло.
Ключови думи: Миграция, корупция, трафик, контрабанда на мигранти.
Abstract: Migration is one of the most urgent problems of our society, involving the fact
that millions of people are leaving their home countries searching for, better quality of life,
better jobs and security.
Corruption is a key factor in committing crimes such as smuggling of migrants. Corruption
is a main obstacle to the disclosure, prevention, and control in regard to migrants
smuggling.
The objective of this paper is to present the relation between migration and corruption,
which reveals important consiquences for the migrants, as well as for politicians, for
institutions and civilians involved in migtarion proceses, for local communities and for the
society in general.
Key words: Migration, corruption, trafic, migrant smuggling.
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Миграцията е един от най-неотложните за решаване въпроси на нашето време,
предвид обстоятелството, че милиони хора бягат от родните си страни в търсене на
сигурност, по-добри работни места и по-добро качество на живот.
Липсата на икономически възможности и несигурността се определят като основни двигатели на миграцията. Данните в научната литература показват, че корупцията
като икономически и социален феномен оказва пряко влияние върху тези два фактора. Корупцията е елемент от националната сигурност и оказва пряко влияние върху
нея. По тази причина високите нива на корупцията оказват влияние върху забавянето
на икономическия растеж, върху намаляването на икономическите възможности, а
оттам и върху увеличаването на несигурността и развитието на конфликти. Поради
това корупцията може да се разглежда като косвен фактор на миграцията поради
влиянието си върху други ключови сфери на обществения живот.
В редица научни изследвания корупцията се идентифицира като основен фактор
за миграцията, свързана със стремежа на хората да мигрират към други страни и райони. Високото ниво на корупцията корелира пряко с високите нива на мотивацията
за миграция. Проучванията сочат, че корупцията може да играе пряка роля, като стимул за миграция от страни с по-високи нива на корупция към страни с по-ниски.[1]
Освен това е налице и увеличаване на броя на изследванията, които се фокусират
предимно върху корупцията като посредник в миграционния процес. В тези изследвания се акцентира на това, че тези процеси процъфтяват, например при случаите на
подкупи на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Връзката между миграция и корупция има важни последици както за самите мигранти, така и за политиците, за пряко ангажираните с миграционните процеси лица и
за местните общности. Въпреки фокуса към корупционните процеси като част от
обществения живот, в България на корупцията не се обръща внимание, което се вижда от изследванията, свързани с миграционните процеси. Връзката между корупция и
миграция е двустранна и е с двупосочно влияние и дял. Миграцията оказва влияние,
както върху корупционните практики, така и върху възприятието за корупция, и
обратно – корупцията може да предизвика, улесни или възпрепятства миграционните
процеси.[2]
Като цяло в научната литература е налице консенсус и всеобщо приемане на тезата, че корупцията играе пряка и непряка роля като фактор за нелегалната миграция –
главно чрез трафик на хора, контрабанда на мигранти и контрол от корумпирани
гранични власти.
Конкретни данни и задълбочен анализ на ролята на корупцията при контрабандата на мигранти на национално ниво в Република България към настоящия момент не
са правени. Корупцията може да улесни незаконната миграция чрез контрабандата на
мигранти, чрез корупционни механизми в процеса за предоставянето на документи за
самоличност, бежански статут, визи или други разрешения за пребиваване, както и с
цел транспортиране и експлоатация на жертвите на трафик от корумпирани лица в
рамките на веригата на дейности за трафик и контрабанда. Такива лица, въвлечени в
подобни корупционни процеси, най-често включват полиция, митнически служители,
служители в посолства/консулства, органите за граничен контрол, имиграционни
служби и други правоприлагащи органи, служби за сигурност, въоръжени сили, държавни служители, участници в публичния сектор и във финансовите институции.[3]
Корупцията има редица проявления в обществения живот. Най-честите форми на
проявление на корупцията представляват подкупите, незаконното присвояване на обществени средства, непотизмът, търговията с влияние и др., като най-общо дефини-
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цията за корупцията се свързва със злоупотребата с поверената власт от страна на
длъжностни лица за извличане на лична изгода.
Корупционното поведение най-често улеснява незаконната миграция и контрабандата на мигранти. Корупцията и миграцията имат редица общи неща помежду си.
И двете имат ключова роля в процесите на развитие, и двете заемат централно място
в политическите програми, и двете са обект на редица научни изследвания.
Корупцията е проблем, дълбоко свързан с контрабандата на мигранти. Често въвлечени в корупционни практики са туристически агенции и туроператори, гранични
служители, митнически служители, които биват подкупвани от страна на контрабандистите на мигранти.[4] Корупцията по отношение на незаконната миграция не се
ограничава само до транзитни държави, в които нивата на корупция са високи.
Въпреки че фокусът към корупцията не е често срещан в изследванията, свързани
с миграцията, корупцията често се появява като тема и актуален проблем, защото тя
оказва значително влияние върху живота на хората.
Връзката между корупция и миграция
Връзката между миграция и корупция има важно отражение не само върху самите мигранти, но и върху политици, полицаи, лекари, други длъжностни лица, както
и върху местните общности, пряко засегнати от миграционните процеси. Връзката
между корупция и миграция се характеризира с преплитащи се причинно-следствени
връзки.
Най-често срещаните релации между корупционните и миграционните процеси
са[5]:
• Корупцията улеснява нелегалната миграция – заобикалянето на правилата
и законите е ключов мотивационен фактор за възникване на корупцията. Корумпирани служители могат да правят фалшиви документи, да допускат нерегламентирано
преминаване през държавната граница, да осигуряват защита на контрабандисти на
нелегални мигранти. При тези, а и в други случаи, корупцията е пречка за правилното провеждане на политики, свързани с управлението на миграционните процеси.
Това е и най-широко признатата и подкрепяна връзка между миграцията и корупцията.
• Корупцията стимулира желанието за миграция – често желанието на мигрантите да се преместят в чужбина възниква от липсата на вяра във възможностите в
страните по произход. Корупцията има косвени отрицателни въздействия върху икономиката и сигурността. В държави, където има високи нива на корупция, обикновено нивото на икономическото развитие е ниско. Корупцията подкопава принципите
на правовата държава и именно по тази причина корупцията е двигател на желанията
за емиграция най-вече по отношение на висококвалифицираните кадри с оглед търсенето на по-добри възможности и реализация.
• Корупцията оказва негативно влияние на ползите от миграционните
процеси – миграцията може да намали бедността най-вече чрез възможностите за изпращане на парични суми от страна на мигрантите към страните по произход. Този
потенциал обаче може да бъде намален от наличието на корупция. Възможни са случаи, в които именно чрез корупционни практики тези средства не се използват изцяло
по предназначение. Част от тези средства може да се дават за подкупи с оглед набавяне на документи, свързани с разрешителни режими. Също така корупцията може да
се яви като пречка на реинтеграцията на емигрирали лица, които се завръщат в страната си по произход, но поради непотизъм или други корупционни практики не е на129
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лице възможност за трансфер на знания или за извличане на полза от придобития в
чужбина опит на мигранта. Много висококвалифицирани мигранти търсят възможност
да се върнат и дадат принос за подобряване на условията в страната си по произход.
Подобни пречки и форми на корупция могат да бъдат изключително демотивиращи.
• Корупцията обезсърчава обратната миграция – повечето изследвания сочат, че голяма част от мигрантите изживяват културен шок при завръщането си в
страната по произход. Те често предпочитат да започнат свой бизнес и да работят като самонаети лица. В чести случаи тези лица са се адаптирали към страните, в които
са емигрирали, и корупцията в страната по произход може да бъде причина да не се
върнат и дори да се насади чувство за отчуждение от родината си.
• Корупцията може да възпрепятства оказването на помощ на мигрантите –
корупцията може да окаже директно негативно влияние по отношение на програми и
политики, свързани с нелегалните мигранти. Възможно е част от целево отделени
или определени средства за провеждането на политики, свързани с миграцията, да
бъдат отклонени чрез корупционни дейности, като по този начин средствата да не
достигнат до конкретната целева група. Възможни са случаи на завишаване на разходите при реализиране на обществени поръчки. Подобни корупционни практики при
предоставяне на помощ за мигрантите водят до възпрепятстване на предоставянето
на помощ или на услуги с ниско качество.
Миграцията и корупцията си влияят взаимно. Влиянието, което си оказват, и
връзката помежду им са непредсказуеми и понякога противоречиви. Миграцията може да намали корупцията чрез някои механизми и да я увеличи чрез други, а корупцията може да стимулира пряко или косвено желанието за миграция.
Корупцията при контрабандата на мигранти
Корупцията е ключов фактор при реализирането на престъпления като контрабандата на мигранти. Тя е и основна пречка за предотвратяването, разкриването и
контрола по отношение на контрабандата на нелегални мигранти. Дейностите на правоохранителните и граничните власти, както и на органите за имиграционен контрол
могат да бъдат заобиколени със съучастието на корумпирани служители от страната
по произход на мигрантите до страната по дестинация.
Има няколко етапа в процеса на контрабандата на мигранти, в които са налице
корупционни действия. Поради международния характер на контрабандата на мигранти е необходимо да се плащат подкупи както на национални, така и на чужди
длъжностни лица в целия курс на придвижване. Плащат се подкупи на длъжностни
лица на входни и изходни точки, както и за да не изпълнят свое надлежно задължение, като например проверка на визи или други документи.
В много от транзитните държави и държавите по дестинация, където държавните
служители са нископлатени, приемането на подкупи във връзка с контрабандата на мигранти е форма за реализиране на допълнителни доходи. По този начин подкупите, давани
от страна на бежанците или нелегалните мигранти, представляват значим източник на
допълнителни доходи за служителите от граничния и имиграционния контрол.
Контрабандата на мигранти е изключително печеливш бизнес. Предвид незаконния характер на тези доходи е трудно да се определи точният размер на печалбите за
контрабандистите на нелегални мигранти. Въпреки това изолирани случаи доказват,
че печалбите от този вид дейност са значителни. Само при един инцидент, засегнал
товарния кораб „Езадеен”, задържан на 1 януари 2015 г. от съвместната операция
„Тритон”, с 360 мигранти на борда, се смята, че контрабандистите на нелегални
мигранти са спечелили над 2.5 милиона евро.[6]
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Корупционни схеми, свързани с нелегалната миграция [7]:
• Предоставяне на подкуп на служители от охраната в центрове за настаняване
на мигранти, за да се осигури безпрепятствено излизане от тези центрове.
• Нерегламентирани плащания за издаване на фалшиви документи за самоличност или визи, както и за подкупване на длъжностни лица от съответна държавна администрация, които да улеснят използването на подобни фалшиви
документи (напр. неосъществяване на контрол).
• Документна измама може да включва „закупуване” на паспорти и визи чрез
корумпирани служители в посолства.
• Подкупи на гранични служители и служители от имиграционни служби на
ГКПП в транзитни държави или такива по дестинация. Обикновено тези подкупи са задължителни с оглед ненадлежното изпълнение от страна на тези
служители на функционалните им задължения.
• Подкупи спрямо държавни служители, осъществяващи контрол на транспорта
при превоз на пътници и товари.
• Корупция спрямо правоохранителните органи с оглед спиране или осуетяване
на разследвания.
• Корупция спрямо служители на съдебната система с оглед отказ от образуване
на наказателно производство или издаване на оправдателна присъда.
• Подкупване на служители от имиграционните служби с оглед неизпълнение
на заповед за депортиране.
• Подкупване на длъжностни лица с оглед предоставяне на по-добри възможности при осъществяване на дейности по интеграция на нелегалните мигранти.
Създадени са и са изградени различни системи, свързани с контрол на миграционните процеси и защита на границите. Те са уязвими в различна степен по отношение на корупционните процеси и именно по тази причина следва да се предприемат
различни мерки, свързани с преодоляване на корупционното поведение, което улеснява процесите, свързани с незаконна миграция и контрабанда на мигранти.
С цел ефективна борба с корупцията по отношение на контрабандата на мигранти
трябва де бъдат предприети следните действия [8]:
• Да се определи уязвимостта от корупционен риск в държавите по произход,
транзит и дестинация, свързани с контрабандата на нелегални мигранти.
• Идентифициране и анализ на използваните от контрабандистите корупционни
схеми и механизми.
• Преглед и оценка на уязвимостта към корупция на споразумения между различни институции, свързани с осигуряване на обмен на информация, техническа помощ и изграждане на капацитет.
• Подобряване на координацията между правоприлагащите органи и звената за
финансово разузнаване, за да могат да бъдат проследени всички незаконни
финансови потоци, свързани с контрабандата на мигранти.
• Изграждане на капацитет за международно сътрудничество по отношение на
разкриването и разследването на престъпления, свързани с контрабандата на
мигранти.
• Разработване на информационни кампании, насочени към повишаване на осведомеността на служителите от правоприлагащите органи, свързани с тясната
връзка между корупцията и контрабандата на мигранти, както и насърчаване
на възможностите за идентифициране и докладване на случаите на корупция.
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Обикновено държавите с високи нива на корупция насърчават емиграцията и
пречат на имиграцията, защото осигуряват не толкова добри условия на живот, както
и непредвидимост по отношение на икономическите условия в тях. Държавите с пониски нива на корупция предлагат по-високо качество на живот и повече сигурност.
Както и при повечето транснационални престъпни дейности, контрабандата на мигранти процъфтява там, където няма върховенство на закона и държавните служители
са склонни към корупционни действия. Корупционните практики, свързани с нелегалната миграция, обикновено са свързани с корумпирани полицейски, гранични и
имиграционни държавни служители, за да не изпълнят свое надлежно задължение.
За ограничаване и превенция корупцията и нелегалната миграция следва да се
предприемат комплексни мерки, свързани с правната регламентация и наказателното
преследване. Необходимо е да се предприеме мултиинституционален подход по отношение на борбата с нелегалната миграция и корупцията, като бъде изграден капацитет за пълноценно използване на всички възможности за справяне с тези проблеми.
Библиография:
1. Poprawe, M. On the Relationship between Corruption and Migration: Empirical
Evidence from a Gravity Model of Migration. Public Choice, 2015, 163, 3, 337–354.
2. Carling, J., E. Paasche and M. Siegel. Finding Connections: The Nexus between
Migration and Corruption.12 May 2015.
3. Wheatland, B. Transparency International. Literature review: corruption as a driver of
migration. Rev. by Marie Chêne and Finn Heinrich, U4 Partner Agency, U4 Helpdesk,
Transparency International, 22 December 2015, p. 9.
4. Pomfret, John. Bribery At Border Worries Officials. Washington Post Company. 15
July, 2006.
5. Carling, Jorgen, Erlend Paasche and Melissa, Migration Information Source. Siegel.
2015
6. Eвропейска комисия, План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти
(2015–2020 г.), с.3.
7. Corruption and the smuggling of refugees. Responses to the refugee crisis. OECD
Directorate for Financial and Enterprise Affairs, October 2015, p. 3.
8. Corruption and the Smuggling of Refugees. Responses to the Refugee Crisis. OECD
Directorate for Financial and Enterprise Affairs, October 2015, p. 5.

132

Юридически сборник – 2017

ЦЮН
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И НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ –
МАНИПУЛИРАНИ ОФЕРТИ В ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Юлиян Марков, Христо Христов
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен
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PROBLEMATIC FIELDS IN PREVENTION AND FIGHT
AGAINST FRAUD IN PROJECTS CO-FINANCED BY EU AND
NATIONAL BUDGET OF REPUBLIC OF BULGARIA –
MANIPULATED TENDERS IN TENDERING PROCEDURES
Yuliyan Markov, Hristo Hristov
Shumen university ,,Bishop Konstantin Preslavski”, Shumen city
Faculty of technical sciences, Department ,,Management of security systems”
Abstract: Corrupt acts have to be detected and prosecuted and offenders have to be
punished and deprived of their illicit proceeds. At the same time, opportunities for corrupt
practices have to be reduced and potential conflicts of interest have to be prevented
through transparent and accountable administrative structures at legislative, executive and
judicial level as well as in the private sector.
Key words: fraud, irregularity, anti-fraud strategy, prevention and detection of fraud, red
flags, risk analyses, investigations, awareness-raising and training, sanctions, recovery,
national security system, ethics and integrity
Обществените поръчки на ЕС са ключов инструмент за създаването на единен
пазар и за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съгласно
стратегията „Европа 2020”, като същевременно се гарантира най-ефективното използване на публични средства. Подобряването на ефективността на публичните разходи и постигането на по-голяма икономическа полза са основни цели на създадените правила на различните равнища на управление, гарантиращи най-доброто използване на публичните средства при възлагането на обществените поръчки.
Законодателството на ЕС, от своя страна, преследва постигането на няколко допълнителни цели, касаещи функционирането на единния вътрешен пазар на ЕС. В тази връзка от изключителна важност за вътрешния пазар е недопускането на дискриминация между участниците в процедурите по обществени поръчки, основана на тяхната националност. За да може едно предприятие да участва редовно и ефективно в
множество такива процедури в различни държави членки при условия на пълна равнопоставеност с местните предприятия е необходима също така и хармонизация на
правилата за възлагане на обществени поръчки на цялата територия на Съюза.
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Типичен израз на тази хармонизация е заложеното в европейското законодателство задължение за възлагащите органи да приемат от участниците удостоверения,
издадени в други държави, стига в тях да се съдържа достатъчна степен на гаранция
за изпълнение на удостоверените изисквания. По този начин възлагането на поръчки
за сметка на държавата, регионалните или местните органи и други публично-правни
организации, се извършва въз основа на действащите национални разпоредби при
съблюдаване на принципите на правото на ЕС, и по-специално на принципите на
свободно движение на стоки и капитали, свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги, както и на произтичащите от тях принципи на равнопоставеност,
недопускане на дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност и прозрачност.
Измамите при доставки могат да бъдат едни от най-сложните посегателства, които трябва да бъдат разследвани, предвид многобройни начини на извършване. Опростено определение за измама при обществените поръчки би било „измама в рамките
на цикъла на доставка на продукт или услуга, без да се пренебрегват договорите за
дългосрочна поддръжка”.
Обществените поръчки могат да се определят и като процес на „придобиване на
стоки, строителство и услуги, обхващащ както придобиването от трети лица, така и
от вътрешни доставчици. Процесът обхваща целия жизнен цикъл от идентифициране
на потребностите до края на договора за услуги или края на полезния живот на даден
актив, включително разходите по извеждането му от употреба и утилизацията му”.
Това включва задълбочен анализ и оценка на опциите и критично решение „направи
или купи”. Голяма част от извършените измами попадат в тази категория, тъй като
повечето държавни и общински институции и компании получават продукти или услуги чрез някаква форма на възлагане на обществени поръчки. Обикновено съмненията за измама се пораждат при закупени продукти и услуги и влезли в сила сключени договори. В тези случаи измамата най-често е включена в договора и трудно може да бъде забелязана. Това се явява допълнителна трудност, тъй като често взаимоотношенията между възложители и доставчици са отдавна установени и поради това
е необходимо особено внимание при вземането на решение на кого да се предостави
информацията и кой да бъде определен да я разследва.
Нарушенията, свързани с провеждането на процедури за избор на изпълнител по
ЗОП са довели до голям брой грешки, до налагане на финансови корекции от страна
ДФ „Земеделие” и до издаване на заповеди за отказ от финансиране. Бенефициентите
са подценили заплахата да не получат съфинансиране от ЕС и националния бюджет,
което от своя страна в повечето случаи води до много сериозни финансови проблеми
за тях, а в някои от тях и до банкрут.
В контекста на изложеното, докладът подпомага проверяващите при разследване
на измами, свързани с възлагане на обществени поръчки.
Най-често срещаните схеми за измами и нередности в обществени поръчки и основните индикатори – „червени флагове” за разкриването им са следните: • Подкуп;
• Конфликт на интереси; • Използване на фантоми; • Разделени поръчки за покупка;
• Възмездие; • Лични покупки; • Дублирани плащания; • Некачествени продукти;
• Заместване на продуктите; • Фиктивни фактури; • Съгласуване на оферти.
Техники за предотвратяване на корупцията: • Правилен скрининг на изпълнителите и бенефициентите, особено на техните крайни бенефициери; • адекватно изпълнение на задължението за отстраняване в директивата на ЕС за обществените поръчки; • Проверка преди наемане на работа и проверка при наемане на работа на всички
участници в обществените поръчки: държавни служители, както и временни служи134
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тели и външни лица, наети за улесняване на обществените поръчки, включително периодично актуализиране на проверката и задължение на целия персонал. Своевременно докладване промените в личното им положение и да се съсредоточават не само върху квалификациите за работа, но и върху вътрешната мотивация.
I. ПОДКУПИ И КОМИСИОННИ
Подкупът обикновено се определя като даване или получаване на „нещо ценно”,
за да се повлияят корупционно действията на друг човек, най-често, за да повлияе на
възлагането на договор или изпълнението на договор. „Комисионната” е подкуп, платен от изпълнител. Повечето подкупи в замяна на възлагане на големи договори за
изпълнение на проекти се заплащат като комисионни, обикновено от 5% до 20% от
цената на договора.
1. Корупционни плащания
Не е задължително подкупът да е в паричен вид. Всяка облага, дадена или получена с намерението да повлияе корупционно на получателя, може да е подкуп. „Ценните неща”, които са дадени и получени като подкуп, включват: Скъпи подаръци,
безплатни пътувания, разточително забавление; „Заеми”, независимо дали върнати,
или не; Използване на кредитни карти; Сексуални услуги; Надплащане за покупки,
например, изплащане на 15 хлв. за картина, която струва 5 хлв.; Манипулирани борсови транзакции, например, закупуване на акции на занижена цена 5 хлв. и последваща продажба на реалната борсова цена от 20 хлв.; Пари в брой; Такси и комисионни,
дори да се твърди, че получателят е предоставил услуги на плащащия; Скрити интереси в бизнес транзакции; Предоставяне на жилище за дългосрочно ползване на минимален наем и др.
2. Корупционно влияние
Корупционното влияние често се описва като: Допускане на неквалифицирана
или непроверена компания да наддава или да бъде доставчик; Неподходящо или неконкурентно възлагане на договори; Залагане на прикрити дискриминационни критерии – прекалено точни технически характеристики и/или изисквания към кандидатите; Закупуване на стоки или услуги на завишени цени; Купуване на голямо количество от един артикул или на неподходящи артикули; Продължаващо приемане на нискокачествени или неподходящи стоки или услуги.
С продължаването на корупцията, нарушенията често се превръщат в измама
(приемането на фалшиви фактури, некачествени стоки, некачествено и/или непълно
изпълнена работа и др.) с разделяне на печалбите между участващите в посегателството. Процесът продължава докато излишъкът от схемата води до забелязването ѝ,
когато натрупващите се доказателства за приоритетно отношение и измама и очевидните харчове на замесените лица предизвикат внимание към поведението им.
Основни индикатори „червени флагове” за подкупи и комисионни: Неправилно (например неконкурентно) избиране на изпълнител; Неоправдано предпочитане на определен изпълнител, например одобрение на високи цени, излишни покупки,
продължаващо приемане на нискокачествени стоки, и т.н.; Служител, отговарящ за
обществените поръчки, приема неуместни подаръци и забавления; Необяснено увеличаване на богатството на служител, отговарящ за обществените поръчки; други.
II. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Конфликтите на интереси може да възникнат, ако служители, отговарящи за обществените поръчки, имат тайни интереси с доставчик или изпълнител, приемат неуместни подаръци, услуги или комисионни от продавачи или влязат в неодобрени
разговори за наемане на работа с настоящи или бъдещи изпълнители или доставчици.
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Комисионните могат да бъдат разглеждани и като конфликт на интереси, и като
подкуп. Случай на конфликт на интереси може да е по-лесен, тъй като обвинението
трябва да докаже само, че същият е налице, а не доказване на корупционно намерение.
Основни предупредителни сигнали за конфликт на интереси: Необяснено
или необичайно предпочитание на определен изпълнител или продавач; Служител,
обслужващ договорите или поръчките, живее над възможностите си; Служител обсъжда наемане на работа с настоящ или бъдещ продавач; Близко общуване и приемане на неуместни подаръци, пътувания или забавления от продавач; Служител, обслужващ обществените поръчки, или негови близки имат и страничен бизнес.
III. НАРУШЕНИЯ С ПРОМЯНА НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнител, в съучастие със служител, отговарящ за обществените поръчки, може да представи оферта на ниска цена, за да си подсигури спечелването на договора и
след това да увеличи цената, като подаде искане за промяна на поръчката, след като
договорът му е бил възложен.
Нечестен изпълнител, действащ сам или в заговор със служители по договора,
може да подаде неоправдани или преувеличени искания за промяна на поръчката, за
да увеличи печалбите си или, като резултат от корупцията, да използва процеса за
промяна на поръчката, за да удължи договор, който иначе трябва да мине повторно
на търг.
Основни индикатори „червени флагове” за нарушения с промяна на поръчката: Слаб контрол и небрежни процедури, отнасящи се до разглеждането на нуждите за промяна на обхвата и обема на поръчките; Многобройни, необикновени или необяснени промени в поръчки за определен изпълнител, одобрени от едни и същи служители; Модел на спечелване с ниско наддаване, последвано от промяна на поръчката, която увеличава цената или обхвата на договора или удължава периода на договора; Неясни характеристики на договора, последвани от промени на поръчките; Незавършени или „начални” характеристики, подложени на промяна, на база на по-нататъшни инженерни проучвания и т.н.
IV. УГОВОРЕНО НАДДАВАНЕ „СЪЮЗ НА ДЯВОЛА”.
Група кандидати, наддаващи тайно подават допълващи се оферти на високи цени, за да позволят на предварително избрани изпълнители да спечелят възлагане на
договори на ротационен принцип или да си разделят договорите по територия, или да
предприемат стъпки към разрушаването на конкурентния процес и да си разделят
работата. Нелоялното наддаване, известно като „съюз на дювола” повишава цените в
засегната индустрия. Най-често се проявява при поръчки изискващи висок начален
капитал и разходи за влизане и относително малко наддаващи като пътно строителство, инфраструктурни обекти и изхвърляне на отпадъци.
Основни индикатори „червени флагове” за уговорено наддаване: Спечелване
на търг на твърде високи цени в сравнение с оценките за разходите, публикуваните
ценоразписи, подобни работи или средни стойности за индустрията; Постоянно
високи цени през цялото време; Въртене на спечелилите наддаването фирми по вид
работа или географска зона; Загубили наддаването се наемат като подизпълнители;
Необичайни модели на наддаване като: Твърде високи; Твърде начесто; Твърде
постоянни; Твърде нарядко; Офертите се различават с кръгли или пропорционални
числа; Незавършени, идентични или приличащи на предишно или друго наддаване;
Очевидни връзки между наддаващите: общи адреси, персонал, телефонни номера и
т.н.
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V. СМЕСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ
Нечестните изпълнители може да подадат множество фактури за разходи и доставки от различни договори или поръчки за работа, извършени или вече заплатени.
Служител, отговарящ за договорите, може да улесни схемата и да сподели печалбата,
като напише подобни поръчки по различни договори и като приеме множеството
фактури за едни и същи разходи.
Основни индикатори „червени флагове” за смесване на договорите: Изпълнителят подава няколко фактури за еднакви или подобни разходи или работа от различни дейности или договори; Изпълнителят подава еднаква или подобна документация, за да подкрепи сметките на различни договори; Множество плащания за една и
съща дейност са дадени на един и същ изпълнител; Подобни поръчки се възлагат на
един и същ изпълнител за повече от един договор
VI. НЕОБОСНОВАНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ
Нечестен служител, обслужващ обществените поръчки, най-вероятно в заговор с
кандидат, може да използва множество тактики, за да изключи други квалифицирани
участници, включително като включи тясно определени или неоправдано тежки критерии за предварителен подбор, като определи неразумни характеристики за наддаването, като раздели поръчките, за да избегне конкурентното наддаване, като сключи
неоправдано договорите с единствен доставчик и т.н.
Основни индикатори „червени флагове” за необосновано изключване на
квалифицирани кандидати: Значителен брой квалифицирани кандидати не успяват
да подадат оферти; Неоправдано тясно определени характеристики на договора;
Дискриминационни технически спецификации; Определяне на неразумно кратък
срок за наддаване; Приемане на неразумни процедури за „предварително квалифициране”; Обявлението не е публикувано в съответствие с приложимите правила, например използване само на местни издания или липса на публикуване на обявление за
процедура за обществена поръчка; Неправомерни критерии за подбор и/или критерии
за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие.
VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОГОВОРА
Изпълнител, който умишлено достави дейности, стоки или услуги, които не
покриват характеристиките на договора, може да е виновен в измама, ако неправомерно представи документи и декларира, че е спазил договора или преднамерено
прикрие невъзможността си да го спази. Ако не е направил измамно представяне или
не е прикрил действията си, изпълнителят ще бъде отговорен за нарушение на договора, а не за измама.
Основни индикатори „червени флагове” за неуспех в покриването на характеристиките на договора: Различия между пробните и крайните резултати и обявените изисквания в договора; Провал на тестовете и инспекциите; Ниско качество,
лошо изпълнение и голям обем оплаквания; Скорошна повреда и високи стойности
на ремонтите; Неизпълнение на одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на проекта.
VIII. ФАЛШИВИ, УВЕЛИЧЕНИ ИЛИ ДВОЙНИ ФАКТУРИ
Доставчиците или изпълнителите могат преднамерено да предадат фалшиви (което значи, че не са предоставени никакви услуги), двойни или увеличени фактури.
Схемата може да включва изпълнител, който действа сам или в заговор със служител
на възложителя, с когото споделя печалбите.
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Основни индикатори „червени флагове” за фалшиви, увеличени или двойни
фактури: Слаб контрол в приемането на стоки и плащанията на фактури; Непълни,
копирани или очевидно променени подкрепящи документи; Стоките или услугите,
които са фактурирани, не могат да се намерят в инвентара или да се представят; Няма
приемателно-предавателни протоколи за получаване на стоки и услуги, които са фактурирани; Съмнителна или никаква поръчка на стоки и услуги, които са фактурирани;
Индикатори „червени флагове” за увеличени фактури: Цените на фактурите,
количествата, описанията на артикулите са надвишени или не съвпадат с: Условията
на договора; Поръчката; Докладите за приемане; Инвентарните книги и архивите за
използване; Несъответствия между фактурата и подкрепящите документи.
Индикатори „червени флагове” за двойни фактури: Множество договори и
фактури: На същата или подобна стойност на един и същ или свързан продавач; На
същата фактура или поръчка; За едни и същи или подобни стоки или услуги.
Множество фактури с еднакво: Описание; Стойност; Номер на фактура; Номер
на поръчка; Общите плащания на продавача надвишават общите стойности от поръчката и договора.
IX. ФАЛШИВИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИСКАНИЯ
Изпълнители и доставчици могат да подадат невярна информация за самоличността и опита на служителите си, да фактурират стоки и услуги, които не са доставили, да представят артикули за по-високо качествени отколкото са в действителност, да подадат фалшиви полици или да направят множество други фалшиви изявления и искания.
Основни индикатори „червени флагове” за фалшиви изявления и искания:
Несъответствия между докладваните факти и резултатите от тестовете, проверките и
инспекциите; Отказ или невъзможност за предоставяне на подкрепяща документация; Неправилна или очевидно променена подкрепяща документация; Висок процент
отхвърляния, връщания и рекламации; Оплаквания от потребители.
X. ЗЛОУПОТРЕБИ С ПОЛУЧЕНИТЕ АВАНСОВО СУМИ
Получените авансово суми може да се присвоят или да се използват за цели различни от тези за които те първоначално са били отпуснати от служители на изпълнителя. Служителите може да подадат фалшиви или увеличени искания за изплащане
на разходи или да използват сумата за лични или неразрешени разходи.
Основни индикатори „червени флагове” за злоупотреби с авансово получени суми: Липса на подкрепяща документация; подменена или копирана документация; Поръчителят не може да бъде открит; необичаен или втори поръчител; Слаб
контрол на използването на аванса; Използване на получените авансово суми за непозволени цели, „Заеми” или закупуване на стоки, които не са свързани с изпълнението на поръчката.
XI. МАНИПУЛИРАНЕ НА НАДДАВАНИЯТА
Служител, отговарящ за обществените поръчки манипулира процеса на наддаване по начин помогащ предпочитан изпълнител или доставчик. Тези начини включват
изнасяне на информация за конкурентни оферти, приемане на закъснели оферти, промяна на оферти, действия за повторно наддаване и т.н. Често кандидат подава
„ниска” оферта с разбирането, че корумпираният служител, обслужващ обществените поръчки, ще одобри по-нататъшни изменения на договора и увеличение на цените.
Основни индикатори „червени флагове” за манипулиране на процедурите:
Слаб контрол и незаконосъобразен избор на процедура по ЗОП; Наддаването е анулирано заради „грешки” в характеристиките на договора и дейността претърпява пов138
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торно наддаване; Срокът за получаване на офертите е удължен, без това да бъде публикувано съгласно съответните правила; Загубване на оферти; В обявлението за
обществена поръчка не са посочени достатъчно подробно критериите за подбор
и/или нито в обявлението за обществена поръчка, нито в документацията е посочен
критерий за възлагане; Квалифициран кандидат е отстранен по съмнителни причини.
XII. ЗАМЕСТВАНЕ НА ПРОДУКТ
Доставчик или изпълнител може да замести продукти или материали с такива с
по-ниско качество от определените в договора или да използва фалшиви, дефектни
или използвани части, за да увеличи приходите или за да се вмести в програмата на
договора. Нечестният доставчик може да даде подкупи или рушвети на инспектори
или да плати комисионни на служители, обслужващи договорите, за да улесни схемата и да предаде фалшива документация, за да я прикрие.
Основни индикатори „червени флагове” за заместване на продукт: Необичайно или общо пакетиране; Несъответствие между описанието на продукта или нормалния вид и действителния вид (например „нов” продукт изглежда употребяван);
Идентификационните номера на продукта се различават от публикуваните или каталожните номера или системата за номериране; Над средния брой тестови или операционни повреди, ранна смяна или високи цени за поддръжка и ремонт.
XIII. ДИСКРИМИНАЦИОННИ КРИТЕРИИ
Служител, обслужващ обществените поръчки, вероятно в заговор с доставчик
или изпълнител, включва в критериите за подбор и/или в техническите спецификации характеристики, които или са твърде тясно определени, или твърде широко.
Неоснователно точно определените характеристики позволяват само на предпочитания изпълнител да бъде одобрен, а неоснователно широко определените характеристики може да бъдат използвани за одобряването на иначе неквалифициран кандидат. Широко определените характеристики също могат да бъдат използвани и във
връзка с по-нататъшни преправяния на договора и промяна на поръчките, за да улеснят корупционна схема.
Основни индикатори „червени флагове” за дискриминационни критерии:
Само един или няколко кандидати отговорят на изискванията; Сходство между характеристиките и продукта или услугите на спечелилия изпълнител; Характеристиките са значително по-тясно или по-широко определени от сходни предишни изисквания за наддавания; Възложителят използва марка в изискванията за наддаване.
XIV. НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ
Поръчка за строителство или за доставки на стоки и/или услуги се разделя, в резултат на което излиза извън обхвата на приложимите нормативни актове, т.е. избягва се публикуването в РОП/„ОВ” на ЕС за целия набор от строителни дейности, услуги или доставки – предмет на обществена поръчка. Повтарянето на тази схема, предпочитането на едни и същи участници, може да е ясен знак за корупция.
Основни индикатори „червени флагове” за разделени поръчки: Две или повече
обществени поръчки от един и същи доставчик, в количества точно под конкурентното
наддаване или горната граница за излизане извън обхвата на приложимите нормативни
актове; Неоправдано разделяне на поръчки, например различни договори за труд и материали, всеки от които е под границата за конкурентно наддаване, но когато се комбинират
са над тази граница; Поредни поръчки или фактури под горната граница за преглед или
конкурентно наддаване; Договори под границата за конкурентно наддаване, последвани от
промяна на поръчките, които увеличават стойността на договора.
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XV. НЕБАЛАНСИРАНО НАДДАВАНЕ
„Небалансираното наддаване” включва няколко схеми, в които наддаващите манипулират цените на артикула, за да спечелят предварително процеса на наддаване.
Схемите включват: Цитиране на високи цени за артикулите, които изпълнителят
знае или очаква да са предмет на промяна на поръчката, което ще промени количеството изисквани стоки или дейности. Например, изпълнител на пътен проект може да
посочи изключително висока цена за всяка от 100 обезопасителни бариери, като знае,
че броят, поръчан по-късно, след като е спечелил договора, ще нарасне на 1 000. Наддаващият може да е информиран за предложената промяна в резултат на корупционна връзка със служител, обслужващ обществените поръчки; Цитиране на изключително ниски цени за артикули, за които наддаващият знае в резултат на подкупен
служители по проекта. Тази информация позволява на предпочитания наддаващ да
намали драстично цената на ненужните артикули, за да победи неинформираната
конкуренция.
Основни предупредителни сигнали за небалансирано наддаване: Определени
артикули изглеждат неразумно евтини; Следващи промени в поръчката намаляват
изискванията за артикул на ниска цена; Определени наддавания за артикул не изглеждат извършени или закупени така, както са характеризирани в договора; Наддаващият е близък с обслужващите обществените поръчки или е участвал в изработването на характеристиките по договора.
XVI. ЕДИНСТВЕН ПРЕДПОЧИТАН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Често в резултат на корупция, служител, обслужващ обществените поръчки, може да избегне или да преодолее изискванията за конкурентно наддаване, като избере
за спечелил единствен източник - предпочитания изпълнител.
Такова възлагане може да стане директно, като се цитират специални условия
или като се манипулира процеса на наддаване, за да се избегне границата за конкурентно наддаване и т.н. Ако са мотивирани от корупция, тези възложения често водят
до по-високи цени, по-ниско качество или други неудобства за организацията, възложила договора.
Основни предупредителни сигнали за неоправдани спечелили единствени
източници: Спечелилият единствен доставчик е над или точно под границата за конкурентно наддаване; Предишни конкурентни обществени поръчки стават неконкурентни; Няма оправдание или документация за неконкурентно възлагане; Разделени
поръчки, за да се избегне границата за конкурентно наддаване; Възлаганията са под
границата за конкурентно наддаване и са последвани от промяна на поръчките, които
надвишават тази граница.
XVII. НЕНУЖНИ ПОКУПКИ
Ненужни, излишни или неуместни покупки на стоки или услуги или неуместни
ремонти може да показват корупция или покупки за лична употреба или препродаване.
Основни предупредителни сигнали за ненужни покупки: Необичайни или
необяснимо големи покупки на продукти или услуги от определен доставчик;
Надвишаващи продажби, последвани от повторни поръчки; Замяна или ремонти след
неуместно кратък период; Неуместен или прибързан анализ и оправдаване на нуждите.
На основание на гореизложеното могат да се изведат следните
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Изводи:
1. Нарушенията на обществените поръчки, наред с измамите по Закона за ДДС и
контрабандата са сериозна и опасна заплаха за националната сигурност. Те са най-големите заплахи за финансовия и икономически просперитет на Република България,
за рязко подобряване на стандарта и начина на живот на българските граждани.
2. Липсата на ясни и обективни критерии в Европейското и националното законодателство за определянето на една обществена поръчка като манипулирана води до
противоречиво тълкуване от страна на ДФ „Земеделие”, бенефициентите и съдебните
органи.
3. Субективната преценка на обективните доказателства за умишлено договаряне и координация между участниците в тайни споразумения за манипулиране на процедурите за избор на изпълнител с цел получаване на финансова изгода, без да е установена стабилна административна и съдебна практика създава условия за противоречиво тълкуване. Това от своя страна позволява да се предприемат противоречиви
действия и/или бездействия, които могат да доведат до: грешки и корупционни
действия от страна на държавните органи и до измами от страна на бенефициентите и
изпълнителите на обществени поръчки.
4. Предвид гореизложените слабости и пропуски, финансово икономически корпорации и организирани престъпни групировки са се насочили и се опитват да използват програми, схеми и мерки съфинансирани от ЕС и националния бюджет за извличане на големи и лесни печалби и за „изпиране на пари” придобити от други престъпни дейности.
Препоръки:
Процесът на противодействие на корупцията в обществените поръчки е фрагментиран и в последователните етапи на възлагане на обществени поръчки и в предотвратяването, разкриването и разследването на корупция има много различни участници, като на нито един от тях борбата с корупцията в обществените поръчки не
е основна и единствена задача.
В този контекст най-належалата препоръка е свързана със задължително интегриране дейността на национални и европейски органи участващи в този процес, изграждане на автоматизирана система обхващаща всички данни за обществените
поръчки, които са от значение за предотвратяването, разкриването и разследването на корупция.
Литература:
1. Специален доклад на Европейската сметна палата № 22/2014: „Постигане на икономии: контрол над разходите, свързани с финансираната от ЕС безвъзмездна финансова помощ за проекти за развитие на селските райони”.
2. Специален доклад на Европейската сметна палата № 23/2014: „Грешки в разходването на средства за развитие на селските райони: какви са причините и какви
мерки се предприемат”?
3. Специален доклад на Европейската сметна палата № 10/2015: „Необходими са повече усилия за решаване на проблемите с обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за сближаване”.
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4. Специален доклад на Европейската сметна палата № 12/2015 – „слабо управление”.
5. Регламент ЕС № 1305/2013 за ЕЗФРСР.
6. Директива на ЕС 2014/24/ЕС за обществените поръчки.
7. Насоки от Европейската комисия за държавите членки относно обществените поръчки и развитието на селските райони.
8. Европейска комисия, EGESIF 14-0030 от 29/9/2014 – Ръководство за специалисти
по обществени поръчки относно избягване на най-често допусканите грешки в
проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.
9. Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.
10. Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за
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КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИЗМЕРЕНИЯ
Десислава Стоева
Университет по библиотекознание и информационни технологии
гр. София

CRITICAL INFRASTRUCTURE - STRATEGIC DIMENSIONS
Desislava Stoeva
Анотация: В динамичната среда в която живеем би трябвало да помислим за рисковете за информационната сигурност и заплахите от кибернетични атаки срещу
стратегически ,граждански и военни комуникационно-информационни системи и
обекти от критичната инфраструктура и да имаме ясна цел и законова уредба за
прилагане на защитата им.
Ключови думи: сигурност, защита на стратегически обекти, законодателство,
превенция.
Abstract: In the dynamic environment in which we live, we should think about the risks to
information security and threats of cyber attacks against strategic, civilian and military
communications-information systems and critical infrastructure objects, and have a clear
goal and legal framework to enforce their protection.
Key words: security, protection of strategic sites, legislation, prevention.
Стратегическата среда на сигурност е сложна, динамична и с трудно предвидими
измерения. Влияние върху формирането й оказват редица фактори като: глобализацията; кризисните явления във финансовата и икономическата сфера; разпространяването на оръжията за масово унищожение и на средства за тяхната доставка; климатичните и здравните проблеми; демографските, екологичните и енергийните проблеми; асиметричните рискове и заплахи; заплахите за информационната сигурност;
страните със слаба държавност; вътрешните и регионалните конфликти; европейската и евроатлантическата интеграция; усилията на международната демократична
общност за поддържане на мира и стабилността. Процесите на глобализация влияят
нееднозначно върху формирането на различните аспекти на средата на сигурност. Те
създават условия за развитие на връзките между държавите, но и задълбочават икономическото и социалното неравенство и дисбалансът в развитието на страните и демографските диспропорции. Кризисните финансови и икономически явления в света
се отразяват негативно не само върху вътрешната стабилност на държавите и международните отношения, но и върху сектора на сигурност и отбрана. Промените в климата, природните аномалии и бедствия, както и широкото разпространение на опасни
болести допълнително усложняват съществуващите проблеми – бедност, социално
напрежение, екологична обстановка, като застрашават управлението и стабилността
на държавите. Те създават предпоставки за вътрешни конфликти и хуманитарни кризи, които изискват заделяне на сериозни граждански, финансови и военни ресурси за
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тяхното разрешаване. Проблемите, свързани с недостига на енергийни и природни
ресурси се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за всички страни. В този контекст енергийната сигурност придобива нови измерения, а рисковете и заплахите в тази област произтичат от засиленото противоборство на интереси, действията
на терористични групи и въоръжени формирования и наличието на нерешени конфликти в районите на добиване и транспортиране на ресурси. Ключово влияние върху стратегическата среда на сигурност оказват асиметричните и другите транснационални рискове и заплахи, особено тероризмът. Терористичните организации децентрализират структурите си, което затруднява локализирането и неутрализирането на
отделните им елементи. Увеличават се възможностите терористите да използват радиоактивни материали, химически и биологични агенти. Увеличават се рисковете за
информационната сигурност и заплахите от кибернетични атаки срещу стратегически, граждански и военни комуникационно-информационни системи и срещу сили,
участващи в мисии и операции извън територията на страната. Те се пораждат от динамичното развитие на технологиите, разширяването на кръга от престъпни и екстремистки организации и хакери, които се опитват да осъществят нерегламентиран достъп до класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в автоматизирани информационни системи или мрежи. Анализ на националното
законодателство на България по защита на критичната инфраструктура В рамките на
МО Гражданска отбрана осъществява дейности по организация и защита на населението и народното стопанство (ОЗННС). Основен акцент е планирането на ЗННС в
условия на термоядрен конфликт. Именно в този контекст е разработен единственият
действащ подзаконов акт, свързан с устойчивостта на критичната инфраструктура на
България, са „Инженерно-техническите правила по Гражданска отбрана” Постановление № 45 на министерския съвет от 1988г. (необнародван.) Радикалните промени в
държавното устройство и собствеността в икономиката до голяма степен ликвидират
съществуващата система за защита на народното стопанство. Същевременно част от
съществувалите ведомствени традиции и понятиен апарат са запазени 17 години след
началото на прехода. Терминът „критична инфраструктура” е въведен в българското
законодателство едва през 2005 г. с приемането на Закона за управление при кризи.
Паралелно с него обаче в българското законодателство се използват още 4 термина,
които са близки или дори идентични по значение. Това припокриване на понятия е
сериозен недостатък на изграждащата се система за ЗКИ. От юридическа гледна
точка е необходимо създаването на единен понятиен апарат, приложим за всички актове, което ще консолидира нормативната база, ще спомогне за преодоляване на противоречията в нея и ще улесни правоприлагането. Исторически погледнато, до съвсем неотдавна политиките на ЕС и САЩ по отношение на сигурността на КИ се фокусираха най-вече върху физическата й защита. ЕС е изправен пред все по-сложна
съвкупност от рискове, които са преплетени във всички аспекти на бизнеса, инфраструктурата и общността. Заплахата от природни бедствия, финансова нестабилност,
пандемии, престъпления в кибернетичното пространство, социални безредици, терористични актове и други разрушителни събития, произтичащи от процеса на глобализация, вече са част от ежедневието ни.
След поредицата природни бедствия и терористични актове през последните години, световната общност вече призна, че не е възможно да се предотвратят всички
заплахи за всички активи по всяко време. Няма как да пренасочим ураган, да намалим магнитудата на силно земетресение, да пресечем всяка кибер атака или да
предотвратим всяко разрушение. В тази логическа последователност, устойчивостта
на критичната инфраструктура се очертава като допълнителна цел – комплекс от дей144
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ности, насочени към превенция. Докато политиките за сигурност на критичната инфраструктура са съсредоточени основно върху предотвратяването на терористични
актове, аварии и други разрушителни явления, дейностите по създаване на устойчивост на критичната инфраструктура целят засилване на способността й да продължи
да предоставя стоки и услуги, дори в случай на разрушение/нарушена функционалност. Приложени заедно, стратегиите за сигурност и устойчивост на критичната инфраструктура осигуряват по-пълен набор от дейности за постигане на по-висока степен на готовност на КИ системите за работа в несигурна среда с множество опасности.
Общоприето определение за устойчивост на критичната инфраструктура до този
момент не съществува. Въпреки това има известно припокриване между десетките
предлагани дефиниции. Най-разпространената тема във всички дефиниции е, че инфраструктурната система се справя с промени, които могат да повлияят на нейната
работа. Много определения предлагат механизми, с които инфраструктурата да реагира на промените и най-често споменаваните са:
• Способности да абсорбира или да устои на въздействието на промяната;
• Способности да се адаптирате в отговор на промяната;
• Способности за бързо възстановяване на системата и системната функционалност.
Ефективността или количеството на ресурсите, необходими за успешно реагиране на системен срив, е по-рядко обсъждан, но но също толкова важен въпрос. Във
време на криза работната ръка, оборудването и други критични ресурси за реагиране
и възстановяване са с голямо търсене. Следователно, способността на системата да
работи по време на разрушителни събития с по-малко потребление на ресурси, отколкото другите системи, би била желана характеристика и ще я направи по-устойчива
от системите, изискващи повече ресурси.
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докторант Петър Драганов Джоров
доц. д-р Доника Величкова Диманова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

KOZLODUY NPP - STRATEGIC PROJECT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA
Petar Draganov Djorov, Donika Velichkova Dimanova
Abstract: „Kozloduy” is an open system on which safety influence can be various risk
factors and threats. Some of these factors, identified as highly risky, may result in a breach
of the security environment and have a strong impact on the operation of the nuclear power
plant.
Keywords: risk factors, threats, danger, vulnerability, Kozloduy NPP.
Средата за сигурност в „АЕЦ Козлодуй” е повлияна от трудно предвидими и динамични процеси от разнороден характер. Рисковите фактори и заплахи могат да
произтичат от съдържанието и обхвата на изпълняваните дейности, както и да са
свързани със законодателни, икономически, социални и други аспекти влияещи на
средата, в която те се реализират. Независимо от условията на тяхната появата, рисковете трябва да могат да се идентифицират, дефинират, анализират и оценяват, а
заплахите да могат да се неутрализират. За редуцирането на тяхното влияние се разработват стратегии, съдържащи различни подходи и техники за намаляване на вероятността на поява.
В света на глобалните предизвикателства точно дефиниране на рисковите фактори и заплахи не съществува, няма и универсални решения за противодействие, които
да се прилагат еднакво за всеки специфичен случай. В тази връзка целта на доклада е
да се направи анализ на рисковите фактори и заплахи във все по-нарастваща неопределеност и среда на сигурност за „АЕЦ Козлодуй”.
„АЕЦ Козлодуй” е основен титуляр и лицензиант на територията в Република
България, който носи пълната отговорност за осигуряването и управлението на безопасността на ядрените съоръжения през техният срок на експлоатация. Висш приоритет за Дружеството е стремежът към постигане на максимално ниво на ядрена безопасност и радиационна защита.
Като понятие в научната литература безопасността се тълкува преди всичко като
липса на опасност. В науката за сигурност тя се разглежда като тенденция, процес,
явление, събитие или действие, в резултат на което е възможно да бъдат заплашени
здравето и животът на хората, да бъдат причинени физически и икономически загуби
и чието обективно развитие може да окаже негативно влияние върху системата.
Опасността също се характеризира и с определена вероятност (честота) и интензив-
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ност. При нея винаги има елемент на времева неопределеност, свързана с момента на
реализиране.
При контролирането на опасността (безопасността) системата трябва да се стреми към изпреварващо пресичане на негативните въздействия върху нея и към съхраняване на способността за превенция, чрез ефективно действие. Всяка опасност (безопасност) изисква мобилизация на силите и ресурсите, за да не може да се извади
системата от равновесие.
Опасността много често се приема като синоним на риск, което не е правилно.
Опасността се формулира като източник на потенциална вреда, следователно източник на риск и по-скоро може да се определи като заплаха. Като терминология заплахата е възможна опасност за системата. Опасността може да бъде субект (човек,
организация), предмет (дефектна част от оборудването) или събитие (пожар или наводнение), което използва дадена уязвимост на системата.
Заплахите за „АЕЦ Козлодуй“ могат да бъдат класифицирани в три главни категории:
• природни;
• случайни;
• преднамерени.
Опасността може да бъде източник на риск, а рискът може да бъде предвиден,
измерен, третиран, осъзнат и премерен. Рискът се определя най-общо като несигурност, вероятност за очаквани негативни последствия и потенциални загуби. Той е
тенденция, процес, явление, събитие или действие, което може да донесе (причини)
на системата позитивни или негативни ефекти с неопределени (подлежащи на качествена и количествена оценка) вероятност и последствия. По този начин рискът
може да бъде дефиниран като въздействие на неопределеността върху целите на
системата (държавата, корпорацията, обществото, общността, индивида) [4].
„АЕЦ Козлодуй“ е отворена система, върху която безопасност влияние могат да
оказват различни рискови фактори и заплахи. Част от тези фактори, определяни като
силно рискови, могат да доведат до нарушаване на средата на сигурност и до непоправими последици и загуби. Затова идентификацията на дестабилизиращите рискови
фактори е фундаментът, на който трябва да се гради управлението и мениджмънта
на дружеството за постигане на целите на организацията. Средата в която системата
функционира, обхваща поддържане на взаимовръзките между процесите и дейностите за постигане на ефективност в управлението и оптимално използване на ресурсите
за гарантиране на първостепенната роля на безопасността.
Друго понятие имащо пряко отношение към понятието риск за „АЕЦ Козлодуй”,
което може да донесе на системата позитивни или негативни ефекти с неопределена
вероятност и с мащаба на непоправими последствия е уязвимостта. Уязвимостта е
състояние, определено от физичните, икономически, социални, психологически и
други фактори или процеси влияещи на средата, които намаляват устойчивостта и
увеличават чувствителността (податливостта) на системата или неин елемент към определена (потенциална) опасност. Следователно уязвимостта представлява степента,
до която системата или елемент от нея не могат да противодействат (реагират) на
опасни явления. Уязвимостта е точката или мястото, където системата е податлива на
атака [3].
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По типа на мястото, където системата е податлива на атака, уязвимостите могат
да се разделят на:
• физически;
• природни;
• човешки;
• технологични;
• експлоатационни и др.
Нивата, на които се проявяват и „атакуват” рисковете са:
• стратегическо;
• процесно;
• експлоатационно.
Елемент на уязвимостта е устойчивостта. Това е способността на системата да
съхранява елементите и функциите си при опасност. Повечето опасности за „АЕЦ
Козлодуй” могат да бъдат с висок разрушителен потенциал и да доведат до непоправими последици за хората, обществото и държавата.
Последиците като понятие определят степента, до която системата или елементи
от нея могат да се възстановят, под въздействието дадени външни и вътрешни рискови фактори и заплахи, касаещи безопасността на ядрените съоръжения.
Към понятието „заплаха“ трябва да прибавим и още един компонент. Това е
видимостта. Темата за ядрената енергетика е много чувствителна от гледна точка
на сигурността. Видимостта към „АЕЦ Козлодуй“ като ядрено съоръжение е обект на
постоянен контрол и мониторинг от страна на контролиращите органи. Също така е и
обект на различни дискусии в медийното пространство и обществения живот в страната. Видимостта към атомната централа винаги ще предизвиква интерес, което от
своя страна се явява заплаха за нейната среда на сигурност.
При неутрализирането на рисковите фактори и заплахи, системата трябва да се
стреми към своевременно справяне с преките посегателства върху нея и към съхраняване на способности за реагиране чрез ефективно действие. Опасностите, заплахите и
техните компоненти се появяват в системата с различна степен на сила и мощ, поради това е важно какъв подход на превантивни действия за тяхното неутрализиране е
възприет (таб.1).
Таблица №1. Систематизиране на рисковите фактори и заплахи
Понятия

Какво
да се
прави?

Кога се
прави?

Как се
прави?

Заплаха

неутрализира

своевременно

справяне

Видимост

контролира

Уязвимост

отговори

изпреварващо
да се
защити в
зародиш

Последици

предвидят
управляват

на много
ранен
етап

Срещу
какво?

Способност

Действие

реагиране

активно

превенция

активно

пресичане

преки
посегателства
негативно
въздействия

предотвратяване

потенциални атаки

прогнозиране

предвиждане

редуциране

вероятни
сериозни
вредни
ефекти

ранно
сигнализиране

активно
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Решението на проблема са уменията и способностите за анализиране на рисковите фактори и заплахи за системата за активно поведение, т. е. ранно сигнализиране
преди проблемът да се появил.
Риска може да бъде предвиден, въз основа на количествени и качествени характеристики и чрез използването на едномерни и многомерни подходи. Пример за това, е
когато стойността на риска се изчислява като се пресметне сборът на всеки един от
компонентите на заплахата [3].
(1) Риск = (Заплаха*Видимост)+(Уязвимост*Последствия)
Формула (1) отчита две групи фактори:
• управление на заплахите;
• управление на уязвимостта.
Рискът R (2) за даден обект/система, може да се определи и от опасността H и
степента на уязвимост V на обекта/системата:
(2) R = H . V
(3)

R  H.

V
C

където С е ресурсът за противодействие на обекта, който се формира от взаимодействието между организационни, технически, социални и икономически фактори, които
позволяват на системата да се противопостави на ефективно на опасността.
Уязвимостта се дефинира като процент на възможни загуби и може да се изчисли
по следната формула [2]:
(4) K

n0

  Vi .ki
i 1

където:
K – общите загуби;
n0 – броят на подложените на риск елементи;
ki – максималните очаквани загуби на i-тия елемент под риск за дадената опасност с потенциален отрицателен ефект.
Едно от условията за намаляване на риска от дадена опасност (заплаха) е осъзнаването на риска и оценяването на вероятността на тази опасност да се случи. Анализите, поуките и добрите практики до голяма степен помагат за да може да се дефинират нивата на риска. Именно затова осъзнатият или оценен риск е свързан със способността да се определи какво би могло да се случи в бъдеще, което пък дава възможности за избор и реакция. Прецененият или оценен риск е базиран на анализите на
уязвимостта и опасността, което е задължителна стъпка към адекватно възприемане и
успешно намаляване на риска от тях.
Рискови фактори и заплахи за „АЕЦ Козлодуй”. „АЕЦ Козлодуй” е сложна социална система изградена от различни елементи и взаимно зависими връзки, които
изграждат нейната вътрешна среда. В същото време всяка една от тях съществува и
се развива под влиянието на външната среда, т. е. като система „АЕЦ Козлодуй” е
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елемент на по-голяма система. Като такава тя получава ресурси (човешки, материални, социални, информационни и др.) от външната среда, използва ги в зависимост от
своя предмет на дейност и ги реализира отново като във външната среда.
ВЪТРЕШНА СРЕДА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ”

СИСТЕМА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
СЛУЖИТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЪНШНИ
РИСКОВИ
ФАКТОРИ И
ЗАПЛАХИ

ВЪНШНА
СРЕДА

ПРОЦЕСИ

ТЕХНОЛОГИИ
ВЪТРЕШНИ РИСКОВИ
ФАКТОРИ И ЗАПЛАХИ

Фиг. 1. Рисковите фактори в средата на „АЕЦ Козлодуй”
Във всеки един момент върху дейността на Дружеството оказват влияние множество различни по вид и сила фактори, както външни, така и вътрешни. Изхождайки
от факта, че „АЕЦ Козлодуй” е обект от критичната инфраструктура на Република
България със стратегическо значение за Националната сигурност, тези фактори може
да се определят като силно рискови и дори като заплахи, защото те целят да въздействат върху елементите, които изграждат системата (Фиг. 1).
Влиянието на рисковите фактори и заплахи от външната и вътрешна среда могат
да окажат силно въздействие върху дейността на атомната електроцентрала. Най-често те произтичат от политически, икономически, физически, природни, екологични,
технологични, социални и др. условия, но взаимодействат по различен начин. За да
се проследи влиянието на факторите от външната и вътрешна среда е необходимо те
да бъдат класифицирани като (таб. 2):
• фактори с пряко действие върху структурата, процесите и дейността на организацията;
• фактори с не-пряко (косвено) действие върху структурата, процесите и дейността на организацията.
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Таблица №2. Рискови фактори на външната среда
Външна среда
Фактори с пряко действие

Фактори с непряко действие

Закони и
държавни
органи

Законодателство,
нормативна уредба и
др.

Икономически

Клиенти

Реализиране на приходи от продажба на
електроенергия,
Възвращаемост
на
направените разходи,
Реализиране на определена норма на печалба.
Вътрешновидови и
междувидови

Политически

Доставчици

Материални и трудови ресурси, капитал,
информационно осигуряване.

Социални

Човешки
ресурси

Бивши
служители,
обяви за работа и нови работни места,
квалификация
на
персонала.

Международни

Конкуренти

Технологически

Инфлация, брутен вътрешен продукт, заетост и
безработица, лихвени проценти, данъчна система,
бюджетен дефицит и др.
Държавна стратегия,
Политическата обстановка в страната.

Повишаване на безопасността и качеството в
производството, намаляване на себестойността
на продукцията, усъвършенстване на организационната структура и др.
Реализиране на приходи
от продажба на електроенергия,
Възвращаемост на направените разходи,
Реализиране на определена норма на печалба и др.
Влияние на международните финансови институции,
Членство в международни съюзи и др.

Вътрешната среда на системата е изградена от елементи, на които рисковите фактори и заплахи оказват влияние върху процесите вътре в организацията. Понякога те
са прикрити или целенасочени и затова е необходимо, да бъдат обект на внимателно
анализирани, за да може да се определи тяхното влияние върху цялостното управление вътре в организацията [1]. Рискови фактори на вътрешната среда се отразяват негативно както на корпоративната и бизнес стратегия, на целите, задачите, структурата и технологиите, така и на организационната култура и служителите (таб. 3).
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Таблица №3. Рискови фактори на вътрешната среда
Вътрешна среда
Фактори с пряко действие
Политически
Цел, стратегия, мисия,
визия на дружеството.
Икономически
Реализиране на приходи
от продажба на електроенергия,
Възвращаемост на направените разходи,
Реализиране на определена норма на печалба.
Физически и
Събития и явления с
екологични
природен или антропогенен произход
Технологични
Нови технологии, машини, иновации свързани с
производството.
Социални
Изменения в законодателството, социален пакет и др.

Фактори с непряко действие
Управление, политика, устойчивост
на организацията.
Финансово състояние на организацията.

Авария, екологична катастрофа.
Процеси, технология, производство,
експлоатация и др.
Организация на труда, структура,
условия на труд и др.

Вътрешната средата за сигурност в „АЕЦ Козлодуй“ може да се определи
като комплекс от мерки и средства, насочени към откриване, отразяване и ликвидиране на различните видове рискови фактори и заплахи гарантиращи безопасността на
ядрените съоръжения. За постигане на тези цели е необходимо да се използват различни подходи и средства за защита като:
• нормативно-правни;
• морално-етически;
• организационни;
• технически и др.
Отделните аспекти в науката на сигурността са свързани с потенциала на основните рискови фактори и заплахи, пред които е изправена всяка една система и
нейната способност да им противодейства. Постигането на сигурност на практика означава, че безопасността ядрените съоръжения става все повече „рискова”. С други
думи, всички усилия би трябвало се насочват към управление на риска, защото ако
рискът се материализира, то последиците ще бъдат изключително сериозни и непоправими както за „АЕЦ Козлодуй“ така и за държавата.
В качеството си на стратегически обект „АЕЦ Козлодуй” се стреми да поддържа
високо ниво на ядрена безопасност, чрез осигуряване на необходима прозрачност при
прилагане на най-високи стандарти за безопасност на ядреното съоръжение. Рисковите фактори и заплахи притежават потенциала да навредят на активите, процесите и
системи за управление в организацията. Ако се позволи това да се случи, то акцентът
може да премести от безопасност към риск. Именно затова можем да приемем управление на риска като гарант за сигурност и отстояване на безопасността.
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ИНТЕГРИРАНАТА МОРСКА ПОЛИТИКА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ГАРАНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
Ваня Христова Стаматова
Бургаски свободен университет

INTEGRATED MARITIME POLICY IN EUROPEAN UNION GUARANTEE FOR THE NATIONAL SECURITY
OF THE MEMBER STATES
Vania Hristova Stamatova
Burgas Free University
Abstract: This article discusses the main stages in the development of the EU Integrated
Maritime Policy and its role as a guarantor of the national security of the Member States.
Keywords: Integrated maritime policy, EU

Интересите на Европа в областта на морското дело са неразривно свързани с благосъстоянието, просперитета и сигурността на нейните граждани и общности. Около
90 % от външната търговия на ЕС и 40 % от неговата вътрешна търговия се осъществяват чрез превоз по море. ЕС е третият по големина вносител и петият по големина
производител на рибни продукти и аквакултури в света. Над 400 милиона пътници
годишно минават през пристанищата на ЕС. За да развива свободната търговия,
транспорта, туризма, екологичното разнообразие и икономиката, Европейският съюз
се нуждае от отворени и безопасни морета и океани. Ако той не успее да осигури защита срещу огромния брой морски заплахи и рискове, моретата и океаните могат да
се превърнат в сцена на международни конфликти, терористични атаки или действия
на организираната престъпност.
Общата дължина на брега на 20 държави-членки (без достъп до морето са само
Австрия, Унгария, Люксембург, Словакия и Чехия, но и те имат свои собствени специфични морски интереси) е 68 000 км, което е около седем пъти по дължината на
бреговата линия на САЩ и четири пъти на Русия. Около половината от населението
на ЕС живее в крайбрежната ивица, широка 50 км и развитието на морските дейности
е изключително важно за развитието на Съюза. По море годишно се превозват над
един милиард тона се превозват товари и около 300 милиона пътници, а рибарството
в ЕС произвежда годишно 7,6 милиона тона рибни продукти. В корабостроенето,
пристанищните работи, риболова и другите морски дейности са заети около 2.5 млн.
души. Брутният вътрешен продукт на държавите-членки, разположени в морските
региони на Европа съставлява около 50 % от брутния вътрешен продукт на ЕС.
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Интегрираната морска политика (ИМП) представлява цялостен подход към
всички политики на ЕС, свързани с моретата и океаните. Тя не е изрично предвидена
в Учредителните договори на ЕС – ДЕС и ДФЕС. Създаването на ИМП е с рещение
на Европейския съвет през 2007 година, като идеята е, че Съюзът може да извлече
по-голяма полза от моретата и океаните с по-малко въздействие върху околната среда
чрез координиране на своите политики. Тази политика обхваща такива различни области като рибарство и аквакултура, морско корабоплаване и пристанища, морска
среда, морски изследвания, енергия от разположени в морето инсталации, корабостроене и индустрии, свързани с морето, морски надзор, морски и крайбрежен туризъм, заетост, развитие на крайбрежните региони и външни отношения в морското
дело.
През юни 2014 г. Европейският съвет прие Стратегия за морска сигурност за световното морско пространство, която е част от Интегрираната морска политика. Чрез
стратегията се осигурява обща рамка за съответните органи на национално и европейско равнище, за да се гарантира последователно изготвяне на техните конкретни
политики и да се подобрят европейските действия в отговор на рисковете и заплахите
в морското пространство. Тя служи също така за защита на стратегическите интереси
на ЕС в областта на морското дело. С подобна рамка се осигурява контекст за различните секторни морски политики и стратегии и се постига съгласуваност между тях.
Преди всичко, чрез нея значително се укрева връзката между вътрешните и външните
аспекти на сигурността в морската политика на ЕС и гражданското и военното сътрудничество.
Основните цели на стратегията на ЕС за морска сигурност са:
 да се определят основните стратегически интереси на ЕС в областта на морското дело;
 да се определят заплахите, предизвикателствата и рисковете по отношение на
стратегическите интереси на ЕС в областта на морското дело;
 да се организират ответните действия, т.е. да се определят общи цели на политиката, общи принципи и области на обща подкрепа, като основа на съвместната стратегическа рамка с цел осигуряване на последователност по отношение на множеството различни секторни морски политики и стратегии.
Освен цялостната стратегия за морска сигурност, през декември 2014 г. Съветът
приема план за действие във връзка с изпълнението на тази стратегия. Планът включва 130 действия, организирани в пет различни области:
1) Външна дейност;
2) Осведомяване, наблюдение и обмен на информация във връзка с морското
дело;
3) Развитие на способности;
4) Управление на риска, защита на критичната морска инфраструктура и ответни
действия при кризи;
5) Научни изследвания и иновации, образование и обучение в областта на морската сигурност;
В плана за действие също така са определени участниците в изпълнението на всяко действие (на европейско и национално равнище) и сроковете за изпълнение.
Днес Европейският съюз е принуден от обстоятелствата да прави повече и да
действа по-бързо и с по-малко ресурси, укрепвайки сътрудничеството между различните сектори и националните органи. Взаимосвързаността между вътрешното и
външното измерение на морската сигурност става все по-голяма, поради което са
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нужни обща цел и усилия от всички заинтересовани лица за постигането на последователност между секторните и националните политики и за да се даде възможност за
ефективни съвместни действия на гражданските и военните органи. Работата на военноморските сили на Европейския съюз в Сомалия (EUNAVFOR) – операция
„Аталанта”, в съчетание с оказваната от ЕС значителна подкрепа за установяване на
сътрудничество, показаха колко ефективен е съгласуваният подход.
Стратегията на ЕС за морска сигурност ще улесни възприемането на стратегически, междусекторен подход към морската сигурност1. Координирането, осъществявано от ЕС, и развиването на допълнителни взаимодействия с държавите членки и между тях, както и сътрудничеството с международни партньори следва да бъдат отправната точка в съответствие с действащите договори и законодателство и с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която да бъде крайъгълен камък на този подход.
Целта на подобна стратегия няма да бъде създаването на нови структури, програми или законодателство – тя ще бъде насочена към надграждането и укрепването на
постигнатото досега. Необходимо е да се постигне съгласуваност с действащите политики на ЕС2.
Сътрудничеството с действащите междуправителствени и международни инициативи трябва да бъде засилено3. И накрая, изработването на координиран подход
към морската сигурност ще увеличи също така потенциала на нашите морета за създаване на растеж и работни места, както се посочва в стратегията на ЕС за растеж –
Европа 20204.
Важно е да споменем ключовите стратегически интереси на ЕС в областта на
морската сигурност:
 предотвратяването на конфликти, запазването на мира и укрепването на международната сигурност чрез съвместни действия с международни партньори. Това
поощрява международното сътрудничество в сферата на морското дело и прилагането на принципа на върховенство на закона, улеснява морската търговия и допринася
за устойчивото развитие;
 защитата на ЕС срещу заплахите за морската сигурност, в това число защитата на важните морски инфраструктури, като пристанища и терминали, разположени в
морето съоръжения, подводни тръбопроводи, телекомуникационни кабели, проекти
за научни изследвания и иновации и други икономически дейности в морето;
 ефективният контрол на външните морски граници на Съюза с цел предотвратяване на незаконни дейности;
 защитата на глобалната верига на доставки на ЕС, запазването на свободата
на плаване и на правото на мирно преминаване на корабите, плаващи под флаг на

1

Като „междусекторни“ се определят действия или сътрудничество между различните функции, свързани с морето или мореплаването (например морска безопасност, опазване на морската среда, контрол върху рибарството, митници, граничен контрол, правоприлагане и отбрана).
2
Например: Регламент (ЕО) № 725/2004 относно подобряване на сигурността на корабите и
на пристанищните съоръжения; Директива 2005/65/ЕО за повишаване на сигурността на пристанищата и Регламент (ЕО) № 324/2008 за определяне на изменени процедури за извършване
на инспекции на Комисията в областта на морската сигурност.
3
Като Форума на бреговата охрана на Европейския съюз, Международната морска организация и Форума на главнокомандващите европейските морски сили.
4
COM(2010) 2020 окончателен.
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държава-членка на ЕС, и осигуряването на безопасността и сигурността на техните
морски лица и пътници;
 предотвратяването на незаконния, нерегулирания и недекларирания риболов.
Освен ключовите стратегически интереси, следва да обърнем внимание и на заплахите за морската сигурност, които са многоаспектни, излагат на опасност европейските граждани и нанасят вреди на сигурността на ЕС. Тези заплахи имат редица отражения върху няколко сектора на политиката. Социалните и икономическите явления и явленията от екологичен характер, като изменението на климата влошаването
на състоянието на морските екосистеми и изчерпването на природните ресурси, отразяващи се на крайбрежните райони и моретата на държавите-членки на ЕС, и на други страни, както и на океаните, имат преки и непреки последици за морската сигурност. Заплахи за морската сигурност са:
 териториалните морски спорове, проявите на агресия и въоръжените конфликти между държавите;
 разпространението на оръжия за масово унищожение, в това число химични,
биологични, радиологични и ядрени заплахи;
 морското пиратство и въоръжените грабежи в морето;
 тероризмът и други умишлени незаконни действия срещу кораби, товари и
пътници, пристанища и пристанищни съоръжения и важни морски инфраструктури,
включително кибератаки срещу информационните системи;
 трансграничната и организираната престъпност, в това число трафикът на оръжия, наркотици и хора по море и незаконният, нерегулираният и недекларираният
риболов;
 потенциалните последици за околната среда от незаконното изхвърляне на отпадъци или от случайни замърсявания на морската вода;
 потенциалното отражение на природните бедствия, извънредните явления и
изменението на климата върху системата за морски транспорт и по-специално върху
морската инфраструктура;
 условията в морето и крайбрежните райони, които намаляват потенциала за
растеж и работни места в морския сектор и сектора на мореплаването.
Като се има предвид колко сложни са съществуващите политически инструменти
и колко много са участниците и съответните закони на национално равнище и на равнище ЕС, стратегията за морска сигурност трябва да бъде обединяваща и всеобхватна
и да се основава на постигнатото до този момент.
Добър пример в това отношение е всеобхватният подход на ЕС за борба с пиратството по бреговете на Сомалия. За тази цел е необходимо да се предприемат многостранни действия, които да включват сътрудничество за граждански цели и цели,
свързани с отбраната, изграждане на капацитет и развиване на партньорства, финансови и съдебни разследвания, дипломатически усилия и поемане на политически ангажименти на местно, регионално и международно равнище, както и научни изследвания, иновации и сътрудничество с промишления отрасъл.
Стратегията за морска сигурност, като част от ИМП има за цел да се улесни междусекторният подход по отношение на морската сигурност. Това ще бъде постигнато
чрез преследването на изброените по-долу четири стратегически цели:
 Използване по най-рационалния начин на наличния капацитет на
национално и европейско равнище
С течение на времето всяка държава членка е създала свои системи, структури и
подход във връзка с морската си сигурност, като методите за постигане на успех са
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повече от един. Тези усилия получават подкрепа от агенции на ЕС, като Европейската агенция по отбрана (EDA) и Сателитния център на Европейския съюз (EUSC).
 Организиране на ответните действия на ЕС: използване на постигнатото
до този момент и неговото подобряване
Можем да кажем, че доброто морско морско управление почива на четири основни принципа:
Междусекторен подход: всички партньори от гражданските и военните органи
(правоприлагане, граничен контрол, митници и проверяване на риболова, органи за
околната среда, наблюдение на морския превоз на товари, научни изследвания и
иновации, военноморски сили) до промишлеността (морски превоз на товари, частна
охрана, комуникационни технологии, подпомагане на капацитета, социални партньори) трябва да си сътрудничат по-добре.
Функционална цялост: не трябва да се внасят промени в мандата, отговорностите
или компетенциите на всеки участник. Вместо това акцентът следва да бъде поставен
върху това кои конкретни функции или задачи могат да се осъществяват по-добре
чрез съвместна работа с други участници.
Многостранно сътрудничество в областта на морското дело: основен принцип
в работата по сложни въпроси, изискващи международен отговор и сътрудничество в
областта на морското дело, е многостранното сътрудничество. ЕС е по-силен и интересите му са защитени най-добре, когато изразява единна позиция в отношенията си
с международните партньори.
Зачитане на правилата и принципите: ЕС насърчава зачитането на международното право, правата на човека и демокрацията и пълното спазване на Конвенцията на
ООН по морско право и залегналите в нея цели, като ключови елементи на едно добро управление в морето, основано на установени правила.
Тези четири принципа се прилагат в пет области за подобряване на сътрудничеството.
Подобряването на сътрудничеството в сферата на морската сигурност на ЕС е
мащабно начинание, но е от жизненоважно значение то да бъде осъществено. ЕС се
нуждае от междусекторно сътрудничество, за да могат да се предприемат посериозни ответни действия срещу заплахите за морската сигурност. Това предполага
участието на множество и различни партньори на национално и международно
равнище и на равнище ЕС. Това е дългосрочен процес, който се основава на съществуващите работни методи и на постигнатото и който ще бъде по-скоро еволюция, отколкото революция.
Морската сигурност на ЕС ще бъде засилена из основи, ако за водещ принцип
бъде възприет дългът за откровено сътрудничество. Тя ще бъде засилена в още поголяма степен чрез партньорства между всички участници в морската сигурност на
равнище ЕС, между държавите членки и в тях. В морската сигурност следва да участват също така промишлеността, социалните партньори и гражданското общество.
По-активната роля на ЕС в сферата на сигурността трябва да бъде в съответствие
с развитията в световен план. Освен това са необходими силната подкрепа и ангажимент на частния сектор и научноизследователските институти, които са важни участници в засилването на морската сигурност и запазването на стратегическите морски
интереси на ЕС.
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СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ
Антон Станков, докторант

STATE SECURITY OR RIGHTS OF CITIZENS
Anton Stankov
Abstract: The article criticizes the Counter-Terrorism Act, adopted at the end of 2016, in
several directions. First of all, some inconsistencies in the adoption of the law itself with
the Act on Legal Acts are emphasized - formal motives, lack of reference for compliance
with the European Convention of Human Rights, and the fact of the adoption of the law in
these irregularities. The legal and factual contradictions between the bodies and structures
in the Counter-Terrorism Act are analyzed as well as some problems in the field of
exchange of information between the structures involved. It is underlined the lack of
possibility to issue secondary legislation to ensure interaction. It is pointed out that the lack
of an international legal definition of terrorism does not exempt national legislation to
regulate such. The provided powers of the army, which are extremely broad and
unjustifiable as police functions, is also taken into consideration. In the article is paid
attention to the possible violations of the right of ownership without legal guarantees of
indemnification. It is also pointed out that the law does not envisage any functions of
prosecutors in the system regulated by the act. The main conclusion is that, despite the
explicit prescriptions of international law, which, according to Art. 5, para. 4 of the
Constitution have a priority, the security principle, especially the security of the state is
outlined, not taking into account all other rights and freedoms of the citizens.
Key words: terrorism, human rights (или само rights), national security (или само
security), legislation, army functions (или само army).
Преди 250-300 години едни от най-светлите умове на човечеството (Джон Лок,
Шарл-Луи дьо Монтескьо, Чезаре Бекария) положиха основите върху които човечеството през следващите столетия извоюва с труд и кръв днешните права на човека
и гражданина. Приетата през 1948 г. от Общото събрание на ООН Всеобща декларация за правата на човека утвърди като иманентни и неоменими правото на живот,
свобода и сигурност, телесна неприкосновеност, собственост, равноправие, личен
живот и правосъдие. В Рамковото решение но Съвета на Европа № 919 от 2008 г. изрично е посочено: „Тероризмът представлява едно от най-сериозните посегателства
върху всеобщите ценности на човешко достоинство, свобода, равенство и солидарност, зачитане правата на човека и основните свободи”. Елементарното системно
тълкуване показва, че правото на сигурност далеч не е най-първостепенното сред тях.
Нещо повече: на преден план бяха изведени и утвърдени зачитането на други принципи, различни от сигурността на държавата и върховенството на закона. Независимо
от това, всеобщият стремеж за борба с тероризма даде възможност определени кръгове да изведат на първо място именно сигурността и да я използват като основание за
ограничаване на другите права и свободи. Интересен пример в това отношение е изказването на г-жа Маргарита Попова, по онова време вицепрезидент на страната, на
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Тържествената конференция по повод 25-годишнина на Конституционния съд (21-22
септември 2016 г.). Тезата ѝ е отражение на наложилата се след 2001 г. тенденция, че
в името на борбата срещу общия страшен враг – тероризма, не е лошо да си „посвием
краката” и да се откажем или поне да ограничим (временно) другите си основни
права. Доколкото изказването ѝ беше в качеството именно на вицепрезидент, следва
да се приеме, че то е отражение на държавната политика, вкл. и в областта на законодателството. Както се знае, историята на съвременната цивилизация е доказала, че
временното е твърде постоянно, за апетита да се наложи авторитарна власт няма прегради, а и положението и в международен, и в национален мащаб е крайно подходящо.
Предходното, XXXXIII-то Народно събрание в самия край на мандата си прие
Закона за противодействие на тероризма (Обн. – „ДВ”, бр. 103 от 27 декември 2016 г.),
обстоятелство, което поради оставката на правителството, което го внесе, и специфичната атмосфера, остана практически незабелязано. Последвалите събития също
насочваха вниманието на гражданите и специалистите към други теми и лица.
Безспорно, приемането на Закона за противодействие на тероризма (с повече от
десегодишно закъснение) е изпълнение на задължения, поети от нашата страна по силата на Европейската конвенция за противодействие на тероризма и Рамковите решения на Съвета на Европейския съюз от 2002 и 2008 г. Това толкова повече налага да
бъде направен анализ какво по същество е постигнато и дали точно такава е била
целта на Конвенцията и изобщо на Европейския съюз в борбата с тероризма.
Основният източник на информация относно политическите, икономически и
юридически основания за приемането на нормативен акт (вкл. и от ранга на закон), се
съдържа в мотивите към него, които, съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона
за нормативните актове (ЗНА), следва да съдържат изложение на:
причините, които налагат приемането;
целите, които се поставят (и следва да се постигнат);
необходимите финансови и други средства за прилагането;
очакваните резултати.
Елементарният прочит показва, че въпросните „мотиви” към ЗПТ не съдържат
нито един от изискуемите съобразно закона елементи. По същество те са преразказ
(със свои думи, без елементи на разсъждение) на предлаганата нормативна уредба –
какво се предлага, а не защо се предлага. По неизвестни съображения, от общо 4
страници мотиви, 2 и ½ са заети с изложение на промените в други закони (пак без
обяснение защо).
Съобразно разпоредбата на ал. 3 от посочения текст от ЗНА, към законопроекта е
необходимо да има и справка за съответствието с Европейската конвенция за защита
правата на човека и основните свободи и с други международни актове в тази област,
но такава няма поради причини, които, поне за мен, както ще се види по-нататък, са
очевидни. Следващата разпоредба – на ал. 4, изрично забранява органът, пред който е
внесен, да разгледа проекта, ако не отговаря на изброените условия. При това положение закономерно възниква въпросът: законен ли е законът? Звучи парадоксално,
но е факт, който не може да бъде отминат, а отговорът е едназначен. Затова си мисля,
че ако ЗНА толкова пречи на законодателния процес (тъй като този не е единственият пример за пълна липса на мотиви) какво пречи пък на законодателите да го
отменят и да се отърват от рамките, ограничаващия законодателния им полет. Всъщност, може и ние също да приемем (само за случая), че ЗНА е малозначителен и да
продължим нататък.
В международното право няма утвърдена и всеобщо призната дефинция на понятието „тероризъм”, няма я и в практиката. Споровете около този въпрос водят нача160

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

лото си още от Обществото на народите и внесеният през 1936 г. проект за конвенция
за борба с тероризма След 1948 г. тази тема също е била нееднократно разисквана
както на равнище ООН, така и на регионални равнища, но поради различни причини
(които не е място да обсъждаме тук) до позитивно решение не се е стигнало. Така
напр., Европейската конвенция за предотвратяване на тероризма препраща към десет
други международни акта, които също не съдържат дефиниция. Очевидна е наложилата се практика дефинициите да се възлагат на националните законодателства, като
с основание се предполага, че това е най-добрият начин да се вземат предвид специфичните рискови фактори. Ако се съди по заглавието, следваше да се очаква, че законът определя предмета на действието си – т. е. ще даде дефиниция на понятието
„тероризъм”, за да очертае приложното поле на регламентираното му противодействие. Както вече посочихме, и в нашата страна съществуват редица специфични рискови фактори (състав и структура на населението, вероизповедания, исторически и
традиционно натрупани напрежения, съседство по територия и пр.), които дават достатъчно основание да се направи поне опит за дефиниране на понятието, но законотворците не са се решили. Очевидно, разчита се на формулировката на чл. 108а от
Наказателния кодекс, която сама по себе си е далеч от съвършенство – напр. думите
„Който с цел да създаде смут и страх в населението...” далеч не отразяват същността
на тероризма и на терористичните действия. Създаването на смут и страх не е цел на
терористите, а средство, чрез което постигат целта си – принудата да се извърши или
да не се извърши нещо, съобразно тяхната воля. Изброените изчерпателно в чл. 108а
текстове също не допринасят за яснотата. Толкова повече ЗПТ следваше да отговори
на въпроса какво всъщност регулира, но, за съжаление, задачата се оказа непосилна.
Рисковете, които се крият зад неизпълнението на тази фундаментална задача, са
твърде много, но основният е, че всеки, бил той лице или орган, по свое усмотение
ще оценява и квалифицира обстановката и ще прилага предвидените от закона средства. Последиците можем да си представим без особено усилие на фантазията.
В Глава втора на закона са очертани органите и структурите за противодействие
на тероризма, като е създадена деветстепенна система за управление:
Министерски съвет;
Съвет по сигурността;
Секретариат на Съвета по сигурността;
Национален оперативен щаб;
Национален контратерористичен център;
Председателят на ДАНС;
Министърът на вътрешните работи;
Въоръжените сили общо и в частност Министърът на отбраната и
Началникът на отбраната.
Към тях следва да се прибави и Националният оперативен щаб, който на основание чл. 17, ал. 1 се създава и ръководи лично от министър-председателя.
Всичките тези елементи от създадената система, по презумпция, следва да действат съгласувано, за да може тя ефективно да противодейства на тероризма. Как може
да бъде постигнато това, по какъв начин ще се осъществяват структурните и функционалните връзки между отделните звена, е въпрос, на който законът не дава отговор. Единственият подзаконов нормативен акт, който е придвидено да бъде приет, е
наредба, която се отнася за обектите и минималните изисквания при прилагане на
мерките за противодействие на тероризма – вж. чл. 23. Всяка степен от въпросните
„елементи” (ако се приеме, че са градирани по степени), обаче, има твърде различни
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по същината си функции и компетенции, поради което оперативната връзка напр.
между началника на отбраната и ДАНС е, меко казано, крайно затруднена, най-малко
поради субординационни съображения. Включително и поради това, че напр. председателят на ДАНС се назначава с указ на президента и е подчинен нему, а началникът
на отбраната – на председателя на Министерския съвет. За да може описаните органи
да се превърнат в система, очевидно е наложително да бъдат приети определен кръг
подзаконови нормативни актове и програми за взаимодействие (безспорно също с
нормативен характер), но това не е предвидено в закона и поради това е недопустимо –
вж. от чл. 12 ЗНА. В случай, че бъдат приети без законово основание, тези актове ще
бъдат нестабилни, а това се отразява еднакво зле както на стабилността на правото,
така и на защитата националната сигурност и в крайна сметка – на правата и законните интереси на гражданите.
Пример за странно законодателно мислене е разпоредбата на чл. 8, ал. 2, с която е
възложено на Националния контратерористичен център (НКЦ) да „извършва анализ
и оценка на терористичната заплаха за конкретни обекти и лица на национално,
областно и общинско ниво”, след което, чрез председателя на ДАНС, да предложи
на министъра на вътрешните работи да определи нивото на заплаха и да въведе степен на готовност. Обръщам внимание: заплаха за лице на общинско ниво! За да се
постигне такова равнище на детайлизация, Центърът е необходимо да има колосални
възможности за събиране и обработване на информация от всички възможни открити
и закрити източници. Редът за предоставяне на такава информация не е нормативно
уреден и е крайно съмнително, при това положение, тя да бъде споделяна в оперативен ред, независимо от наличието или отсъствието на добро желание. Още повече, че
в значителната си част тази информация е класифицирана. Така например, съгласно
чл. 6, ал. 1 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС), ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция „Разузнаване” и Служба „Военна информация”
са длъжни да предоставят събраната от тях информация на президента, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя. На какво основание ще я
получава НКЦ, каква част от нея и дали изобщо ще я получи, законът не отговаря.
Остава само да се надяваме, че, доколкото по силата на чл. 8, ал. 1 НКЦ е разположен в ДАНС, поне от там ще може да получава някаква информация, макар и без
правно основание. Поради каква причина законодателите са използвали думата „разположен” може само да се гадае, тъй като, както беше отбелязано, мотиви няма. Ако
идеята е била да се намекне за някаква връзка, тъй като аналитичната информация се
предава на министъра на вътрешните работи чрез председателя на ДАНС, то при съвременните комуникации НКЦ може да се намира и на орбита около Земята. Най-вероятно думата е използвана като несполучлив превод на английската дума „situated”,
в смисъл включен в системата.
Не е без значение и редът за провеждане на мероприятията по предотвратяване
на терористични актове, който законът предвижда – както посочих, НКЦ целенасочено събира информация за възникнала опасност дори по отношение на лице от
местно значение, след което я препраща чрез председателя на ДАНС на министъра на
вътрешните работи. Той, от своя страна, е длъжен да определи равнището на възникналата опасност и да разпореди предприемането на съответните защитни мерки. Този
ред предизвиква няколко въпроса, на които законът отново не дава отговор, а именно:
от какви източници и с какви средства НКЦ събира необходимата информация;
по каква методика се оценява застрашеността на обекта;
с каква скорост информацията се придвижва до министъра;
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на какво основание министърът оценява степента на застрашеност на обекта –
въз на основа само на информацията от НКЦ или събира допълнителна чрез свои
информационни системи и оперативни източници;
какво е технологично необходимото време за преработване на информацията,
оценяване степента на риска и предприемане на съответните мерки по гарантиране
сугурността на обекта на местно равнище;
изпраща ли се към НКЦ обратна информация и по какъв ред.
Ако приемем, че противодействието на тероризма е една от основните задачи
пред управлението на държавата (вж. въводния текст на чл. 1, ал. 2 от ЗПТ), тъй като
той създава непосредствена опасност за националната сигурност, живота и здравето
на гражданите, възниква въпросът на каква основа и при какви условия ще се осъществява взаимодействието и координацията на НКЦ със Съвета по сигурността към
Министерския съвет, тъй като дейността на последния е регламентирана с чл. 9 във
вр. с чл. 3, ал. 1 от ЗУФСЗНС – приет и влязъл в сила една година по-рано, а изменения в текстовете му със ЗПТ не са предвидени. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2,
от ЗПТ тероризмът е определен като заплаха за държавата и обществото и поради
това е заплаха и за националната сигурност. В тази връзка законът запазва мълчание
дали Националният план за противодействие на тероризма, който по силата на чл. 6,
точка 3 от ЗПТ Министерският съвет е длъжен да приеме, се координира със Стратегията за национална сигурност, която по силата на чл. 7, ал. 1, точка 2 от ЗУФСЗНС
се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. При положение, че за неуредените случаи се прилага субсидиарно, съгласно чл. 4 от ЗПТ,
Законът за защита при бедствия (ЗЗБ), поредицата от неуредени въпроси и несъгласувани законодателни разпоредби продължава със сравнителното отношение между
горните два акта и Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, която
се приема от същия този Министрески съвет за срок не по-кратък от десет години. В
тази смисъл следва да се има предвид легалната дефиниция на бедствие по чл. 2 от
ЗЗБ, която го определя като „значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизикано от... човешка дейност”. Следователно, съобразно волята на законодателите, терористичната дейност е приравнена на бедствие, но
управлението на профилактиката, предкризисната, кризисната и следкризисната
ситуация е възложено на различни органи с различна функционална и териториална
компетентност. Колизията предразполага към възникване на критични ситуации, тъй
като централните или терииториалните органи по ЗЗБ – Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” (вж. чл. 29 от ЗЗБ), могат да бъдат задействани
по реда на този закон, а впоследствие да се окаже, че е налице терористичен акт, за
преодоляването на който, съобразно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗПТ и на основание специалните планове, да се включат Въоръжените сили. Ситуацията може хипотетично (а и практически) съществено да се усложни, като наред с органите на МВР
(полиция, пожарна безопасност и защита на населението) и ДАНС, плюс въоръжените сили, се включи и Националната служба за охрана. Защото съгласно чл. 13 от
ЗНСО функциите ѝ са свързани както с информационна и аналитична дейност, така и
с чисто оперативни мероприятия, осигуряващи безопасността на охраняваните лица,
и особено в случаите по точка 6 – при бедствия, война, военно или друго положение.
Същевременно законът по никакъв начин не определя и реда за изпълнение на
международно поетите задължения, в т. ч. и по отношение на Европейския контратерористичен център, започнал работата си още на 25 май 2016 г. с участието на наши
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представители. Тази празнота навежда на мисъл, че законодателите ни или не познават, или не признават международноправните норми.
Необходимо е още веднъж изрично да се отбележи, че до влизането на закона в
сила на Българската армия в мирно време нямаше възложени за изпълнение каквито
и да било функции на територията на страната, с изключене на две, съобразно разпоредбите на чл. 35, ал. 3 и 4 от ЗОВСРБ:
възможната (съвместно с МВР) защита на стратегически дейности и обекти и на
критична инфраструктура, и
извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
С § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПТ беше направено изменение в чл. 57, според което на Въоръжените сили бяха възложени три допълнителни
задачи, чието изпълнение е възможно на територията на страната:
оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм;
провеждане на специални операции за противодействие на тероризма и преодоляване на последиците от тероризъм;
участие в охраната на държавната граница.
При системното тълкуване на правната уредба възниква недоумение относно
несъгласуваността между отделните норми. От една страна е разпоредбата на чл. 57,
ал. 1, точка 1 от ЗОВСРБ, където изрично е посочено, че те „оказват съдействие на
органите за сигурност”. Аналогичен смисъл е вложен и в чл. 9, ал. 1 от ЗПТ, където е
посочено, че те „участват в противодействието на тероризма”, което предполага, че
основните противодействащи органи и сили са други. Същевременно с чл. 57, ал. 1,
точка 2 от ЗОВСРБ и с чл. 9, ал. 2 и следващите текстове от ЗПТ на Въоръжените
сили очевидно са възложени изчепателно изброени самостоятелни задачи, изпълнението на които не е предвидено нито да се съгласува предварително, нито да се одобрява впоследствие.
Отделен интерес представляват и конкретните правомощия, които са предоставени на Въоръжените сили, защото съгласно посочените вече чл. 9, ал. 2 и сл. от ЗПТ,
те са изключително широки:
да извършват проверки за установяване на самоличност и да задържат лица;
да извършват обиск;
да проверяват лични вещи и превозни средства;
да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в негово отсъствие;
да използват физическа сила и помощни средства;
да използват оръжие.
Това означава, че на армията са възложени специфични полицейски функции, но:
правилата за извършване на дейностите, посочени по-горе, се регламентират с
„акт на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната”;
като извършените действия не подлежат на никакъв, нито предварителен,
нито последващ контрол.
Всички тези действия – обиск, претърсване, изземване, задържане, употреба на
сила, са строго регламентирани както в НПК, така и в специалните закони (напр.
ЗВМР, ЗДАНС), тъй като се приема, че те в изключително висока степен засягат основни права и свободи на гражданите. Регламентирането чрез някакъв акт – напр.
заповед за изменение и допълнение на Устава на Въоръжените сили, поставя не само
споменатите действия, но и самия акт извън контрол. Това навежда на мисъл и за то164
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тално противоречие с международното право, тъй като в чл. 3, ал. 1 от Конвенцията
на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма изрично е посочено, че всяка
страна по конвенцията „спазва задълженията, свързани с правата на човека и
предвидени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основите
свободи, Международния пакт за граждански и политически свободи и другите
задължения по международното право”. В член 1, ал. 2 от Рамковото решение
2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма е казано, че то не отменя задължението за спазване на основните принципи на правото, които са прокламирани в чл. 6
от Договора за Европейския съюз. В чл. 2 от Рамковото решение 2008/919/ПВР на съвета ясно е декларирано, че то не може да бъде основание за ограничаване на основните принципи, свързани с достъпа до информация. В заключение следва констатацията, че анализ за съответствие с нормите на международното и в частност с европейското право, не е направен, което обяснява (както обещахме по-горе) и липсата на
мотиви и. В същото време предоставените на различните ведомства правомощия създават реална заплаха за нарушаване на гарантираните от международното право и от
Конституцията права и свободи на гражданите.
Анализът на проявните форми на съвременния тероризъм дава основание да се
твърди, че той е дело или на единици или малки групи лица, или на значителни
военни формирования от типа на ИДИЛ. В първия случай участието на въоръжените
сили е безпредметно, тъй като ще е налице overkill – несъответна употреба на сила.
Във втория случай става дума за организирани военни действия, срещу които нашите
въоръжени сили, при този числен и кадрови състав и въоръжения, просто нямат шанс –
аргумент може да се извади от „успехите” на САЩ и НАТО в Афганистан (найдългата война от последните сто години), както и от усилията на международната
коалиция в Сирия.
Остава отворен и въпросът поради какви причини на армията се възлагат полицейски функции, при положение, че:
численият ѝсъстав е по-малък от въоръжения състав на МВР със специализираните му подразделения – съотношение близо 3:1 в полза на МВР;
в системата на МВР са налични Специализиран отряд за борба с тероризма
(чл. 37, точка 3 от ЗМВР) и тежко въоръжение, в т. ч. бронирана техника;
армията не следва да има (по чисто политически причини) функции по опазване
на вътрешния ред – вж. чл. 9 от Конституцията.
Същевременно законодателите са отишли още по-нататък – с § 4, точка 3 от ПЗР
на ЗПТ е създаден в ЗДАНС нов чл. 124б, който предвижда възможност органите на
агенцията да задържат лица за които „има данни”, че са извършили престъпление,
свързано с тероризма, но не е предвидено задължение за задържането незабавно да се
уведомява съответният съд, нито органите на досъдебното производство. Нещо повече, обжалването на това действие е „предоставено” на задържаното лице – вж. ал. 12,
при това само относно законността, но не и относно основанието му – твърде своеобразно прилагане на изричната разпоредба на чл. 5, ал. 3 от КЗПЧОС. Елементарното съпоставяне на този текст с разпоредбата на чл. 11, ал. 1, точка 1, от ЗПТ отново
буди недоумение – въоръжените сили имат право да задържат лица, за които има
данни, че са свързани с подготовката или извършването на терористичен акт, а органите на ДАНС, независимо от несравнимо по-големите им възможности за събиране и аналаиз на информация – само при вече извършен акт. Сякаш законотворците,
писали и приемали текста на ЗПТ и измененията на ЗДАНС, са били на различни планети или най-малко в различни зали на парламента.
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Описаните правомощия влизат в пряк конфликт и с разпоредбата на чл. 30, ал. 3
от Конституцията, която задължава всичките тези органи, вкл. и въоръжените сили,
незабавно да уведомяват органите на съдебната власт, които в срок до 24 часа да се
произнесат по законосъобразността на извършените действия – задържане, обиск,
претърсване и т. н. – така, както е предвидено в НПК.
По-нататъшният анализ на закона разкрива още една поредица от действия, които
в значителната си част са с необратими последици, и които също противоречат на
основни принципи и конкретни норми на вътрешното и международното право. Така
напр. разпоредбата на чл. 38, ал.1, точка 4 от ЗПТ предвижда в зоната на антитерористичната операция всяко лице да претърпи не само значителни ограничения на
правото си на собственост, но и нейното унищожаване. Това трудно се вписва в нормата на чл. 17, ал. 3 от Конституцията, която обявява частната собственост за неприкосновена. Възражението, че действията се извършват в защита на обществения интерес и могат да кореспондират с крайната необходимост по смисъла на чл. 13, ал. 2
от Наказателния кодекс, на пръв поглед изглежда основателно. В такъв случай не е
разбираемо защо причинените вреди ще се обезщетяват, съгласно чл. 43, ал. 3, по
ред, определен с постановление на Министерския съвет. В чл. 4 е предвидено за неуредените от закона случаи да се прилага Законът за защита при бедствия (ЗЗБ), като в
чл. 33, ал. 1, точка 5 от него е въведен принципът, че всяко физическо лице има право
на обезщетение за реално причинените вреди. При тази регламентация решението
на Комисията по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ подлежи на обжалване по общия ред, а видът и
размерът на щетите се доказват с всички допустими способи. Очевидно, разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от ЗПТ има за цел обезщетяването да се извършва по друг ред и в
друг размер, което пък означава, че ощетените лица нямат ефективно право на защита. Това е в противоречие на чл. 13 от КЗПЧОС, който предписва държавата не само
да обезщетява, но и да подпомага пострадалите, поради което е възможно в твърде
близко бъдеще необмислената и несъгласувана правна уредба да ни донесе нови неприятности по линията на международното сътрудничество.
Несъответствието на този режим с международното право се разкрива и на фона
на чл. 26, ал. 1 от Директива № 2012/29/EU, която предвижда международно коопериране по защита на пострадалите от престъпления. Седем месеца преди приемането
на закона (7-10 юни 2016 г.) е проведено по този въпрос европейско съвещание на
министрите на вътрешните работи и на правосъдието, поради което на нашата страна
са известни възложените задължения и поради това следва да са отразени в съответните норми на закона, но не са.
В „Преходните и заключителни разпоредби” на ЗПТ е залегнал § 4, в точка 1
на който се казва, че „Взаимодействието между Държавна агенция „Национална сигурност” и другите държавни органи може да се осъществява въз основа на съвместни инструкции”. На първо място това пожелателно взаимодействие не е израз на законодателна воля – възможно е да „може”, но и да „не може”; на второ място
членуваният израз „другите държавни органи” не значи нищо – кои са те, всичките
ли в тяхната съвкупност, централни и местни, или само с част от тях; на трето място
НКЦ е аналитичен орган и не може да издава нормативни актове нито самостоятелно,
нито съвместно, тъй като такива правомощия не са му делегирани. Всичките му възложени правомощия се отнасят изключително към областта на информацонното осигуряване в непрекъснат денонощен режим – чл. 8, ал. 1 от ЗПТ.
В областта на въпросното информационно осигуряване също се проявяват редица
проблеми, на които ЗПТ не дава отговор. Съгласно чл. 6 от ЗУФСЗНС ръководителите на ДАНС, Държавната агенция „Разузнаване” (ДАР) и Службата „Военна ин166
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формация” (СВИ), както беше посочено, предоставят добитата от тях информация на
президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министърпредседателя. По-нататъшно разпространение на тази информация не е предвидено,
вкл. и към НКЦ. Така например, съобразно чл. 3, ал. 8 от ЗУФСЗНС, органите на
МВР, ДАНС, ДАР и СВИ, на основание съвместна инструкция, могат да си предоставят взаимно информация и достъп до бази данни, но движението ѝ е ограничено само
между тях по силата на Закона за защита на класифицираната информация, както и
съобразно вътрешните им нормативни разпоредби. Остава единствената правна възможност това да става по реда на един от основните принципи за управление и защита на националната сигурност – чл. 4, точка 9 от ЗУФСЗНС, но НКЦ не е дефиниран
никъде като елемент от националната сигурност и това не може са става по подразбиране, тъй като членовете на Съвета по сигурността са изчерпателно посочени в чл. 8
от ЗУФСЗНС. Преграда в това отношение сдъздава и разпоредбата на чл. 34, ал. 7 от
ЗДАНС, тъй като лични данни от информационните фондове могат да се предоставят
само на органите за защита на националната сигурност и на органите на съдебната
власт, а НКЦ не принадлежи нето към първите, нито към вторите. В случая, обаче,
борбата срещу тероризма безусловно налага събиране и обработване на лични данни,
както и натрупването им в съответните информационни фондове, но ползването ще е
възможно само за вътрешни нужди.
Липсата на координация в различните, но еднакви по степен нормативни актове –
като се започне от законите и се свърши със специалните инструкции и Устава на
ВС, естествено ще доведе и до липса на координация и в дейността на съответните
органи, задължени да ги прилагат. Интересно би било, при тази разноречива и
несъгласувана нормативна уредба, как ще се разреши конфликтът и кой ще носи отговорност, ако при провеждане на „гореща” антитерористична операция органите на
Пожарна безопасност и защита на населението, полицията, ДАНС, НСО и армията
влязат в непосредствен огневи контакт помежду си.
В крайна сметка нещата, при осъществяването на дейността по противодействие
на тероризма и защита на националната сигурност, се свеждат до основния въпрос –
има или няма престъпление по чл. 108а от НК, вкл. приготовление или подбуждане
по смисъла на ал. 3. Никъде, обаче, в ЗПТ (а и в свързаните с него актове) не е указано кой, кога, при какви обстоятелства и по какъв ред уведомява органите на досъдебното производство. В споменатия вече чл. 124б от ЗДАНС на органите ѝ е предоставена възможност да задължат лица при наличие на „данни” за престъпление, свързано с тероризъм – нормата пряко препраща към чл. 4, ал. 1, точки 11 и 13. На първо
място се поставя въпросът на какво основание органите на ДАНС преценяват има
или няма престъпление. Наред с това, при наличие на такива „данни”, ако те са достатъчни (а би трябвало, защото са основание за лишаване от свобода), органите на досъдебното производство са длъжни да образуват досъдебно производство и да започнат наказателно преследване срещу лицето. В този случай въпросът за лишаването от
свобода се решава от съответния съд по реда на чл. 63 от НПК въз основа на събраните доказателства. При това положение правомощието на органите на ДАНС е лишено
от смисъл.
Заслужава да се отбележи и обстоятелството, че за разлика от органите на ДАНС,
на които е предоставено право да задължат лица до 24 часа, в чл. 11 от ЗПТ на военослужащите от Въоръжените сили това право е предоставено „до пристигане на органите на МВР” на които незабавно (след пристигането им, според обстановката –
когато дойдат) ги предават.
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В чл. 24, ал. 1 от ЗПТ е предписано по отношение на „лице, за което са налице
данни, от които може да се направи обосновано предположение, че осъществява
дейност, представляваща заплаха за тероризъм” да се вземат съответните превантивни мерки. Съгласно чл. 23, ал. 1 и чл. 207, ал. 1 от НПК, когато са налице такива данни, въз основа на които да може да се направи обосновано предположение, органите
на досъдебното производство са длъжни да започнат наказателно преследване (в случая за подбудителство, приготовление или опит) и да привлекат лицето в качеството
на обвиняем на основание чл. 211, ал. 1 от НПК. При тази формулировка отново не
може да става и дума за превенция, тъй като е налице престъпно деяние. В този смисъл е и изричната разпоредбата на чл. 4 от Рамково решение 919/2008 г., като и в този
случай законодателите очевидно не са съобразили творението си с дефинитивни разпоредби на актове от по-висок ранг.
Независимо от обстоятелството, че са направени изменения в други десет закона,
основното впечатление е, че законодателната материя в тази твърде невралгична област не се познава в детайли и този закон (ЗПТ) сякаш действа сам за себе си. Наймалко, буди недоумение, че един от основните органи за борба с престъпността и в
частност с тероризма – прокуратурата, не е представена в системата и не са ѝ възложени никакви функции.
Несъмнено, на критика от този характер подлежат и други разпоредби на закона,
но се спирам на основните недостатъци и противоречия, тъй като те, по същината си,
компрометират не само нормите, но и идеята, заложена в международните правни актове и вътрешното ни законодателство.
Основният извод е, че въпреки изричните предписания на международноправните актове, които съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията имат приоритет, на преден
план е изведен приинципа на сигурността, при това сигурността на държавата, пред
всички останали права и свободи на гражданите. В крайна сметка всичките изброени
нормативни актове и предвидените в тях органи, структури и дейности следва да
бъдат насочени към цялостното спазване на основните права и свободи, а не за сметка на тях – изкушение, на което законодателите, очевидно, са се поддали. Поради
това би било прекрасно дискусията относно дилемата „право на сигурност или сигурност на правото” да не се изроди в схоластичен спор от рода на примата между яйцето и кокошката, тъй като отговорът дефинитивно се намира в международните актове.
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ТАКТИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЗПИТА
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TACTICAL PECULIARITIES OF INTERROGATION
IN THE INVESTIGATION OF TERRORISM ACTS WITH
EXPLOSIVE DEVICES
Hristo Pavlov
Burgas Free University
Abstract: This article presents the tactical features of investigating witnesses and indictees
in investigating terrorist acts with explosive devices.
Key words: terrorist act, explosive device, interrogation
1. Обща постановка на проблема
При разследването на терористични актове разпитът на потърпевши и свидетели
има неотложен характер. Получената от него информация дава възможност да се направят важни изводи за механизма на деянието и неговите съществени особености.
Има също не малка вероятност някои от разпитваните свидетели да бъдат съпричастни към подготовката и извършването на престъплението.
Разпитът е сложна аналитична и интуитивна дейност, която се провежда в условията на висока умствена концентрация. Ефективното му провеждане до голяма степен зависи от компетентността на разследващия орган. Важно значение имат неговите задълбочени знания в областта на психологията, уменията за избор и прилагане на
най-подходящите за конкретната ситуация тактически подходи и правила за работа с
разпитвания. Съобразно ситуацията разпитващият трябва да избере най-ефективния
начин на действие, най-целесъобразната линия на поведение.
Това следствено действие, за разлика от другите, се характеризира с голяма
степен на конкретност и индивидуалност. Трудно би било в разработената тактика да
се предвидят особеностите на въпросите, предназначени за конкретния човек (съобразно неговото поведение, реакция и т.н.). В помощ на разследващия орган в този момет идват неговият професионален и житейски опит, интуиция, умението да се анализира и оценя характера на човека, неговия интелект.
При подбора на тактиката за разпит значение има вида на ситуацията – конфликтна или безконфликтна.
От една страна, разследващият орган трябва да провокира разпитвания към даване на правдиви показания/обяснения.
От друга страна, процесите, свързани с формирането на свидетелски показания
имат психологичен характер – от възприемането до представянето на информацията
(до момента на възпроизвеждане на запечатаните в съзнанието спомени). При това,
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от гледна точка на човешката психология за пълнотата и достоверността на показанията влияят редица субективни и обективни фактори. Както правилната им оценка,
така и преодоляването на негативните елементи и провокирането на спомени у свидетелите спомагат за резултатното протичане на разпита и навременното разкриване и
изясняване на важни за разследването обстоятелства.
Следва да се отбележи, че общата тактика на разпита е подробно анализирана и
изследвана в наказателнопроцесуалната и криминалистичната наука.1 Поради тази
причина в настоящата разработка следва да се акцентира върху някои проблеми и
специфични черти на това следствено действие, обусловени от характера на изследвания вид престъпление.
Целта от прилагането на този способ на доказване се изразява в получаване на
пълни и обективни свидетелски показания или обяснения. Това налага да се обърне
особено голямо внимание на отделните моменти по организацията, провеждането и
фиксирането на резултатите от разпита. Тук трябва да се анализират онези фактори,
които ще благоприятстват и спомогнат за ефективното протичане на това следствено
действие.
2. Подготвителен етап на разпита
2.1. Запознаване с материалите по делото. Провеждане на консултации със
специалисти в областта на взривните вещества и взривните устройства
Този момент в подготвителния етап е важна предпоставка за точно и пълно определяне на предмета на разпита. Разследващият орган трябва да проучи всички материали по делото и да уточни кои обстоятелства могат да бъдат известни на конкретни
свидетели, пострадали, обвиняеми и др. Той следва да уточни данните, непосредствено относими към предмета на разпита.
Ако разследващият орган няма достатъчно информация, която е свързана със
случая и има значение за делото, то провеждането на разпита на предполагаем участник в акта или обвиняем няма да доведе до търсения резултат от провеждането на това следствено действие. Ето защо разпитът на предполагаем извършител или обвиняем трябва да се предхожда от щателна подготовка, в рамките на която е необходимо
да се проучат материалите, свързани с огледа на местопроизшествието, да се проучат
схемите, фотографиите, протоколите от огледа на веществени доказателства, разпита
на пострадали и свидетели, резултати от изследването на взрива и др.
В рамките на тази подготовка, анализирайки доказателствения масив, разпитващият ще трябва да обърне внимание на фактите, които да се изяснят с разпита на тази
категория лица. С това той е възможно да определи някои тактически подходи, които
успешно ще може да използва по време на това процесуално-следствено действие за
получаване на максимален резултат от прилагането му.
1

Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С., изд. Албатрос, 2003, с. 273-358; Бобев, К.
Криминалистика, С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 206-220; Боев, И. Криминалистическа тактика, Варна, изд. ВСУ „Черноризец Храбър”, 2006, с. 51-117; Цеков, Ц., Е.
Коцева, Криминалистика, С., изд. Сиела, 2006, с. 374-426; Криминалистика, под ред. Р. Белкин,
М., изд. Норма, 2000, с.624-651; Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений, под ред. А. Резвана, М. Субботиной, Ю. Харченко, Волгоград, изд. ВА
МВД России, 2000; Криминалистика, под ред. И. Герасимов, Л. Драпкин, 2-е изд., перераб. и
доп., М., Высшая школа, 2000; Криминалистика, отв. ред. Н. Яблоков, 3-е изд., перераб. и доп.,
М., Юристъ, 2005; Савельева М., А.Смушкин, Криминалистика, М, Издательский дом,
„Дашков и К“, 2009, с. 160-164; и др.
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При подготовката на разпита на предполагаем извършител на терористичния акт
с взривно устройство разследващият орган трябва да обърне внимание на доказателствата, които потвърждават неговата съпричастност към деянието и да ги подготви за
използване по време на следственото действие. В този момент той може да определи
последователността на тяхното предявяване в зависимост от използвания тактически
подход
При разпита на лице от тази категория разследващият орган трябва да проучи
внимателно събраната информация за личността на разпитвания – биографични сведения, които изясняват неговите специални знания и умения, физическо, психическо
и психологично състояние, взаимоотношения с други лица по делото и др.
Успехът на този разпит предполага задълбочена подготовка от страна на разпитващия, в рамките на която е необходимо той да се запознае подробно с техническите
характеристики конкретно на използваното взривно устройство и взривни вещества.
Разследващият орган трябва да проучи къде е възможно тези вещества да се използват в промишлеността и какъв точно е принципът им на действие.
Ефективното протичане на разпита при разследване на този вид деяния предполага знания от страна на разпитващия във връзка както с различните взривни вещества
и взривни устройства, така и с последиците от тях. Това налага провеждането на
предхождащи следственото действие консултации със специалисти в тази област.
2.2. Определяне на времето, мястото на разпита и участниците в него
Факторът време за провеждане на разпита има значение в няколко насоки.
Законодателят е въвел изискването за провеждане на разпита през деня, но не го е
абсолютизирал. Допуснал е изключение – „освен когато не търпи отлагане”.
Разследващият орган определя последователността на разпитваните лица съобразно техния брой и процесуално качество. Практически най-напред се разпитват
пострадалите от престъплението, а след това и другите свидетели.
При разпита на свидетелите трябва да се отчете както тяхното физическо и психическо състояние, така и внезапността и бързото протичане на събитията във връзка
с извършването на терористичния акт.
От една страна, в резултат на взрива е възможно да бъдат причинени телесни
повреди в различна степен. Ако пострадалият е способен да дава свидетелски показания е препоръчително неговото незабавно разпитване и фиксиране на резултатите от
действието по надлежния за това ред.
От друга страна, важно значение за ефективното провеждане на разпита има правилната оценка на психологичното състояние на свидетеля.
С оглед личностните характеристики някои от тях в този момент могат да се намират в силно възбудено състояние. Типични признаци за това са свързани с: многословност, неспокойствие, силно чувство на тъга, отчаяние, безпомощност и унилост
и др. Тези лица трудно биха успели да представят логично и последователно случилото се събитие. Техните показания биха били откъслечни и не биха допринесли за
изясняване на важни за разследването обстоятелства. Поради това е препоръчително
тези лица да не бъдат разпитвани веднага, а след определен период от време, поради
понижената способност за концентрация и възпроизвеждане на спомените.
В този момент разследващият орган трябва да съсредоточи своето внимание към
разпит на групата лица, които са емоционално стабилни и способни да дават адекватни свидетелски показания.
При терористичните актове с взривни устройства е препоръчително по възможност провеждането на разпита да се състои още на местопроизшествието. По този на171
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чин, чрез помощта на визуалния контакт с мястото на взрива е възможно да се активизира паметта на свидетеля и то с голяма точност.
Понякога би било целесъобразно разпитът с някои свидетели да бъде повторен след
няколко дни, когато отрицателните фактори от психологичен характер ще са отслабнали
е ще са създадени по-благоприятни условия за получаване на обективни показания.
Когато по случая има няколко задържани лица или обвиняеми е препоръчително
първо да се разпитат тези, с които е осъществен по-бърз психологически контакт и по
предварителни данни са по-склонни да дават правдива информация. От значение за
определяне последователността на разпита е и ролята на обвиняемите (лидер на групата, съучастник-изпълнител и др.).
В повечето случаи разпитът се провежда в кабинета на разследващия орган, където
би трябвало да са осигурени условия за концентрация и нормалното му протичане. Това
следствено действие може да се извърши и на самото местопроизшествие, лечебно
заведение и др. Изборът на място зависи от конкретната ситуация и тактическия план.
В НПК са регламентирани хипотезите, в които по време на разпит задължително
участва защитник (чл. 94 от НПК). Предвидени са и случаи, в които по време на разпита могат да присъстват и други лица освен разпитващия и разпитвания (преводач,
тълковник, педагог, психолог2 и др.).
2.3. Изготвяне на план за разпит
При подготовката за разпита разследващият орган трябва да определи кръга от
въпроси, по отношение на които предстои да получи показания или обяснения. Ако
той няма ясна представа за самите обстоятелства, то разпитът няма да бъде целенасочен, а получените показания/обяснения ще имат пропуски. Нещо повече – разпитът
може да доведе до получаването на ненужна информация. Преодоляването на този
риск може да стане чрез изготвяне на писмен план, в който да се направи ясен разчет
на предмета на разпита. В него могат да се посочат най-общо въпросите, които ще
бъдат задавани за изясняване на интересуващи разследването факти и обстоятелства.
3. Провеждане на разпита
3.1. Особености на разпита на свидетели
Способността на всеки човек да възприема индивидуалните особености на един и
същ предмет, лица и заобикалящата го обстановка е в различна степен. Тази специфика много зависи от личностните характеристики и моментното психично и емоционално състояние на човека.
Имайки предвид внезапността на терористичния акт и шока, който свидетелите
са преживели от него, разследващият орган трябва внимателно да прецени способността на тези лица правилно да възприемат фактите и да дават достоверни показания за тях. По време на разпита той трябва да насочи усилията си не само към дълго2

Съобразно изискването на чл. 140, ал. 1 от НПК разпитът на малолетния свидетел става в
присъствието на педагог или психолог, а когато това е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. Участието на педагог или психолог при разпита на малолетни и непълнолетни свидетели се изразява в поставяне на въпроси при разпита, като той има право да се запознае с протокола за разпит и да направи бележки по точността и пълнотата на записаното в
него. Педагогът или психологът подпомагат съда и органите на досъдебното производство със
своите специални знания при разпита, но след това отделно не могат да бъдат разпитвани като
свидетели за тези обстоятелства или да дават заключения като експерти. В този смисъл виж:
Решение № 327/1982 по н.д. № 334/1982 г., ІІ н.о.; Решение № 38/1996 г. по н. д. № 40/96 г., ВК
на ВС.
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трайната памет на свидетелите, но и към краткотрайната и работната. Провокирайки
ги посредством удачно подбрани въпроси или с показване на предварително подготвени изображения той успешно може да получи важна за разкриването на обективната истина информация.
Провеждането на разпит на свидетели и пострадали лица може да се раздели условно на няколко етапа. Тяхното правилно провеждане има голямо практическо значение. Това налага изследването на отделните процеси в етапите на разпита на свидетели на терористични актове с взривни устройства.
а) Първият етап се свежда до установяване на психологичен контакт между разпитвания и разпитващия.
Сложността на разпита се свежда до необходимостта за максимална концентрация за провокиране на спомени за основни и детайлни обстоятелства, свързани с
действията преди, по време и след терористичния акт. Това налага връщане на спомените към този момент, който е свързан с неприятно за човека усещане.
В такава ситуация от съществено значение е създаването на контакт с разпитвания. Тази връзка може да се постигне посредством прилагането на разнообразни методи за това. Чрез провеждането на спокоен разговор с разпитвания, преди започване
на това действие, разследващият орган трябва да успее да мотивира свидетеля да
преодолее своето състояние и да направи усилия да си спомни за ситуацията. На разпитвания трябва да се подчертае, че само по този начин ще бъде възможно да се получат важни доказателства, необходими за бързото установяване на виновните за
терористичния акт лица.
За създаването на психологически контакт между разпитвания и разпитващия
могат да повлияят различни фактори, като например обстановката на разпита, поведението, тонът на разпитващия и др. Следва да се постави акцент на няколко подхода
за правилното предразполагане на свидетеля, като:
- внимателно и уважително поведение към разпитвания с използване на спокоен
и уравновесен тон;
- изразяване на съчувствие и разбиране;
- даване на служебния телефон при нужда на свидетеля за връзка с разследващия
орган;
- провеждане на разговор на второстепенна и неутрална тема, различна от тази на
терористичния акт.
В този момент, съобразно състоянието на свидетеля и способността му да дава
адекватни показания, разследващият орган също преценява дали да проведе разпит
или да го отложи за по-късен момент.
б) Вторият етап се свежда до запознаване на лицето с правата и задълженията
му като свидетел и отговорността, която носи пред закона.
След като разпитващият установи самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството, го запознава
със задълженията му и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона,
ако откаже да даде добросъвестно показания, да даде неистински или премълчи някои обстоятелства.
Разпитващият разяснява правото му по чл. 121 от НПК, чл. 122 от НПК, а на посочените в чл. 119 от НПК лица – и правото им да откажат да свидетелстват3.
3

При разпита на свидетели, които могат да се ползват с правото по чл. 119 от НПК трябва да се има
предвид, че независимо от факта на даване на показания в досъдебното производство при спазване на
всички изисквания на закона, ако в следващата фаза на процеса те се позоват на правото си по чл. 119
от НПК и откажат да свидетелстват, включването им в доказателствената съвкупност по реда на чл.
281 от НПК е изключено. В този смисъл е Решение № 27/2010 по н.д. ІІ н.о. на ВКС.
173

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

в) В третия етап свидетелят представя ситуацията под формата на свободен
разказ.
На този етап свидетелят излага във формата на свободен разказ всичко, което му
е известно по делото.
Разпитващият трябва да умее да слуша. Криминалистичната практика показва, че
при разпит на свидетел той е прекъсван често. Както от процесуална, така и от тактическа гледна точка не е редно и има отрицателен ефект прекъсването на свидетеля
или задаването на въпрос веднага щом той направи кратка пауза по време на своето
изложение. Така зададеният от разпитващия въпрос може да наруши умствената концентрация и да прекъсне процеса на възстановяване на запомненото. По този начин
свидетелят може да се „заплете“ в показанията си и да пропусне да представи важни
за делото данни. Това би довело като последица даването на по-обща информация.
Разследващият правилно трябва да оценя значението на показанията, дадени под
формата на свободен разказ. По време на него разпитвания може да съобщи важна
информация, за която разпитващият не е предполагал и не е поставил като задача при
подготовката на плана за разпит.
г) В четвъртия етап разпитващият поставя въпроси на разпитвания.
На този етап разследващият орган поставя на свидетеля въпроси за допълване на
дадените под формата на свободен разказ показания или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия.
Процесуално изискване е задаваните въпроси за бъдат ясни, конкретни и свързани с обстоятелствата по делото. Те не трябва да подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор (чл. 138, ал. 5 от НПК).
Усилията на разследващия орган трябва да се насочат към събирането на информация както за характеристиките на обстановката преди, по време и след деянието,
така и за евентуални извършители на терористичния акт. В тази връзка задаваните
въпроси могат условно да се разграничат в три отделни групи.4
- Относно обстановката преди и по време на деянието:
Поради каква причина лицето се е намирало на местопроизшествието?
Къде точно се е намирало и какво е правило в момента на взрива?
Свидетелят сам ли е бил или с други лица и кои са те?
Кога е избухнало взривното устройство?
Къде по мнението на свидетеля се е намирал източникът на взрива?
Имало ли е възпламеняване, което да е предхождало взрива?
Какъв звук е чул свидетелят – гръм, трясък, тътен, силен, слаб, глух?
Колко на брой експлозии е чул?
Свидетелят видял ли е пламък и кога – преди, едновременно или след звука от
взрива?
Какви са били цветът, насочеността и интензивността на пламъка?
Усетил ли е свидетелят мирис – кога и на какво?
Имало ли е промяна на мириса от самото начало?
Свидетелят видял ли е дим?
Каква форма и цвят е имал дима?
В каква посока се е разпространявал дима?
От какво разстояние е наблюдаван взрива? От къде е чул взрива?

4

Относно примерното формулиране на въпроси към свидетелите видж също Разследване на
престъпленията тероризъм и трафик на хора, С., НСлС, 2005, с. 41-52.
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Почувствал ли е свидетелят ударната вълна – кога и по какъв начин (удар, заглъхване на ушите, повишена температура на въздуха или по друг начин)?
Свидетелят видял ли е летящи, падащи или преместени от ударната вълна предмети? Какви са били те и в каква посока?
Къде свидетелят е открил взривното устройство, ако то не е избухнало?
Какво е привлякло вниманието му към този обект?
С какъв предмет и по какъв начин е било комуфлирано?
Свидетелят направил ли е някакви размествания и в какво се изразяват те?
Имало ли е действия по пресичане на дейността на извършителите и в какво са се
изразявали те?
и др.
- Относно обстановката след деянието:
Каква картина свидетелят е видял след взрива?
Къде се е намирал свидетелят след взрива?
Сигнализирал ли е свидетелят на правоохранителните органи за случилото се?
Разпитваният свидетел участвал ли е лично в спасителни и/или гасителни операции? В какво точно се е изразявало неговото участие?
Премествал ли е вещи при оказване на първа помощ и по време на гасителните
операции?
Какви вещи е премествал по време на спасителната и гасителната операция?
Къде и в какво положение са се намирали те преди това? Къде и в какво положение
са поставени тези предмети след това?
Какви средства е използвал свидетелят по време на гасителната операция? От
къде ги е взел? По какъв начин и на кое място е действал с тях?
Кои други лица са участвали в спасителната и/или гасителната операция? Кога и
по какъв начин са взели участие в тях?
и др.
- Относно предполагаеми извършители на терористичния акт:
Видял ли е свидетелят лица с необичайно поведение преди, по време и след
взрива?
Колко подозрителни лица е видял?
На каква приблизително възраст са били съмнителните лица?
Въпроси, свързани с описание на външния вид на лицата. Тук се поставят редица
въпроси, чрез които трябва да се получи информация за необходимите признаци за
изработването на словесен портрет на видяните лица.
Поради какви причини свидетелят приема тези лица за съмнителни?
Какъв е бил характерът и последователността на действията на тези лица?
Какви са били взаимоотношения между лицата, от които да проличи кое лице е
лидер, изпълнител и др.?
От каква посока са пристигнали подозрителните лица?
В каква посока са се оттеглили съмнителните лица?
Свидетелят видял ли е терористите да се качват или слизат от моторно превозно
средство?
Каква марка и модел е видяното моторно превозно средство?
Възможно ли е да разпознае използваното моторно превозно средство и по какви
белези?
Какъв е регистрационният номер на използваното моторното превозно средство?
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Свидетелят видял ли е съмнителните лица да носят предмет при пристигане на
местопроизшествието?
Свидетелят видял ли е съмнителните лица да носят предмет при оттегляне от
местопроизшествието?
Забелязал ли е лица да са останали без багажа си след взривяването, въпреки че
преди това са носили или оставили такъв?
Забелязал ли е лица, които са оставили багажа си в близост до мястото на взрива?
Къде точно е бил поставен той? Може ли свидетелят да опише този багаж – вид,
обем, опаковка, цвят, характерни белези и др.?
Какъв е бил носеният от съмнителните лица предмет и с какви белези се характеризира?
Ако терористът е открил огън и е отправилно критики към определена група
лица или призиви, в какво се изразяват те?
и др.
Разследващият орган трябва да обърне особено голямо внимание на разпита на
свидетели, които дават информация за възможни извършители на терористичния акт.
Важно е разследващият орган да положи усилия да провокира спомените на тези лица и за най-малките детайли по случая.
При получаване на епизодични и несвързани показания разследващият орган
може да приложи разнообразни тактически подходи за провокиране на краткотрайната и работната памет. Чрез прилагането им притокът на памет на разпитвания може
да бъде силно активиран. В тази ситуация целесъобразно би било представянето
също и на различни предмети, снимки и др., свързани с терористичния акт.
Най-подходящите тактически подходи5 са:
- Смяна на реда за възстановяване на запомненото. При този подход свидетелят
прави опит да си спомни за събитието по обратен ред, т.е. от по-близките по време
факти към по-отдалечените.
- Смяна на перспективата за възстановяване на запомненото. При този подход се
извършва физическа, сензорна или физическа и сензорна промяна на перспективата
за възстановяване на запомненото. Чрез смяна „отвлича” разпитвания от стреса и
травмата, която му е причинена от събитието. По този начин вниманието му се насочва към аспекти, от които не се чувства застрашен.
- Задаване на съвместими и последователни въпроси при описанието на лица или
предмети. Необходимо е да има логична връзка между задавания въпрос за описание
и получения преди това отговор. При описанието на лица или на предмет свидетелят
концентрира вниманието си към определена част от описвания обект. С оглед на това
е целесъобразно следващият въпрос да се отнася за особеност на лицето или предмета, който се намира в близост до този, за който свидетелят говори и е съсредоточил
вниманието си.
- Използване на асоциативни връзки при разпита. Разпитващият може успешно
да провокира спомените на свидетеля посредством задаване на предварателно добре
обмислени асоциативни въпроси.
- Повторно провеждане на разпит за ограничен брой обстоятелства. При неколко5

Относно различните криминалистични методи за провокиране спомените на свидетелите
виж: Бобев, К. Криминалистика, С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 210-212;
Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С., изд. Албатрос, 2003, с. 313-319; Белкин, Б., Е.
Лившиц, Тактика следственных действий, М., 1997, с. 108 и сл.
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кратното възпроизвеждане на показания, разпитваният може да си припомни за забравени от него и неказани преди това факти за терористичния акт.
- Провеждане на разпит на местопроизшествието. Чрез провеждането на разпит
на местопроизшествието се провокират спомените благодарение на асоциативните
връзки, които възникват при наблюдаване на мястото, където е възприета ситуацията.
Проведеният на местопроизшествието разпит не следва да се бърка със следствения
експеримент. Двете процесуални действия имат различна цел за извършването им.
д) Петият етап се състои в запознаването на разпитвания с протокола за разпит
или записаните показания.
Провеждането на разпита на свидетел трябва да завърши с преглед от негова
страна на извлечената от това действие информация. Той има две основни цели – да
насърчи свидетеля за възстановяването на нова информация и да се провери дали
всичко, което е записано е точно и в пълен обем. На този етап се фиксират резултатите от разпита.
3.2. Особености на разпита на предполагаеми извършители на терористичния акт или на обвиняеми
В настоящата част от изследването се поставя акцент на особеностите на разпита
на предполагаем извършител и на обвиняемия. Когато все още не е повдигнато обвинение това процесуално действие се провежда по правилата за разпит на свидетел.
Разпитът на обвиняемия е възлов момент в процеса на разследване на престъплението. Той започва със запитване на лицето дали разбира обвинението, след което се поканва, ако желае да изложи във формата на свободен разказ всичко, което знае по делото.
Както при разпита на свидетел, така и при обвиняем е препоръчително разпитващият да не прекъсва разпитвания по време на свободния разказ при направена от
него пауза. Разследващият орган трябва внимателно да следи даваните в този момен
показания/обяснения и поведението на разпитвания. Правените паузи от свидетеля/обвиняемия могат да бъдат използвани с голям ефект, защото те дават време на
разпитващия да анализира и оценя както поведението на лицето и даваната от него
информация, така и да планира последващото си поведение с оглед постигане на
ефективен резултат от разпита.
След свободния разказ на разпитвания, разследващият орган може да постави
въпроси, които е препоръчително да засягат обстоятелства от обективната страна на
извършеното престъпление. След изясняването им трябва да се поставят и въпросите,
засягащи субективната страна – цели, мотиви.
От разпита на обвиняем в терористичния акт с взривно устройство може да се получи важна информация за следните групи обстоятелства: подготовката и извършването на терористичния акт; използваното взривно устройство; други участници в
терористичния акт; участници в терористичната група, към която лицето членува;
други подготвяни атентати; целите и мотивите на терористичния акт и други обстоятелства, които подлежат на доказване.
С оглед на това възможно задаваните въпроси могат да се обособят в няколко
отделни групи.
а) Относно подготовката и извършването на терористичния акт:
В какво се изразява подготвителната дейност за извършването на терористичния
акт с взривно устройство?
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Къде могат да бъдат намерени схеми, чертежи, пропуски, бележки и други доказателства за подготвителните действия на терористичния акт с взривно устройство?
По какъв начин е доставено взривното устройство до местопроизшествието?
Къде точно е поставено взривното устройство?
По какъв начин е получил знания и умения в областта на взривните устройства и
взривните вещества?
Как е било комуфлирано взривното устройство?
По какъв начин е задействано взривното устройство?
Къде точно се е намирал разпитваният по време на задействането на взривното
устройство?
В какво точно се състоят действията на разпитвания по време на взрива и след
него?
и др.
б) Относно използваното взривно устройство:
Самоделно или производствено е използваното взривно устройство?
От къде лицето или организацията, в която той членува се сдобива с него?
Какви вещества са използвани за изработването на самоделното взривно устройство и какво е тяхното количество?
От къде са закупени използваните за изработването на самоделното взривно устройство вещества?
От какви елементи се състои използваното взривно устройство? Какви са особеностите на взривителя и корпуса?
Дали разпитвания е запазил вещества от използваните за самоделното взривно
устройство и къде се намират те?
С какви инструменти и съоръжения разпитваният е изработил самоделното
взривно устройство?
и др.
в) Относно участието на други лица и изясняване на тяхната роля:
В какво се изразяват задълженята на разпитвания при подготовката, извършването на терористичния акт и след това?
Колко лица са участвали в подготовката, извършването и укриването на терористичния акт с взривно устройство?
Кои са лицата, участвали в подготовката, извършването и укриването на терористичния акт с взривно устройство?
По какъв начин е осъществяван контакта между участниците в терористичния
акт по време на извършването му?
и др.
г) Относно членовете на организацията, отговорна за терористичния акт:
Кое лице е ръководител на терористичната група?
Колко и кои са участниците в терористичната група?
Къде се провеждат срещите на членовете на терористичната група?
Какъв е източникът на финансиране на терористичната група?
По какъв начин разпитвания осъществява контакт с останалите членове на терористичната група?
и др.
д) Относно плануването на други терористични нападения:
Терористичната организация планувала ли е извършването на други актове?
По какъв начин е планувано извършването на другите терористични атаки?
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На кое място е планувано извършването на нов терористичен акт?
С участието на кои лица е планувано извършването на новия терористичен акт?
В какво точно се изразяват плануваните действия?
Извършвани ли са към този момент действия по подготовка и организация на нов
терористичен акт?
и др.
е) Относно целите и мотивите:
С каква цел е поставено взривното устройство?
Защо е избран точно този начин за извършването на терористичния акт?
Защо е избрано точно това място за извършване на терористичния акт?
и др.
Въпросите трябва да бъдат формулирани точно, кратко и ясно. Това е особено
важно, когато се разпитват членовете на терористични организации. Колкото попрост е въпросът, толкова по-ясен ще бъде отговорът. Неясна форма на въпроса неизбежно ще доведе до лавиране в отговора.6
По време на разпита разследващият орган трябва да положи усилия да запази
спокойствие и яснота на мислите си. Повишаването на тон и изкуственото усложняване на и без това конфликтната ситуация би било безсмислено и не би довело до положителен резултат. Следва да се има предвид, че сред участниците в терористичните организации има опитни и наблюдателни членове, които успешно биха използвали това обстоятелство в своя полза.
Разпитващият трябва знае и да бъде подготвен, че най-вероятно извършителите
на терористични актове ще имат дръзко поведение и нежелание за сътрудничество на
разследващите органи. Възможно е още с началото на разпита да настъпят конфликтни отношения с разпитващия и даване на лъжливи показания/обяснения.
Целесъобразно е в подобна ситуация разследващият орган да приложи разработените в криминалистичната тактика методи за провеждане на разпит в условията на
конфликтна ситуция.7
От умението да се използват „слабите места“ на разпитвания по времето на разпита, в условията конфликтна ситуация, до голяма степен зависи неговата ефективност. Посредством прилагането на различни тактически методи може да се предизвика определено емоционално състояние на разпитвания (гняв, раздразнение, безпомощност – при опровержение на представяните от него аргументи и др.), в условията
на което е възможно това лице да промени своята конфликтна позиция.
6

Относно тактиката на разпита на задържани лица при разследване на терористични актове
виж също Маликов, С. Допрос – как один из важных источников получения доказательств по
делам о преступлениях террористической направленности, Особенности расследования преступлений экстремистской и террористической направленности: сборник материалов научнопрактического семинара (Ростов-на-Дону, 24-25 мая 2012 года), М., Институт повышения
квалификации СК РФ, с. 49-52.
7
Относно конфликтната следствена ситуация и тактиката на разпит при такава виж също:
Белкин, Б., Е. Лившиц, Тактика следственных действий, М., 1997, с. 110 и сл.; Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С., изд. Албатрос, 2003, с. 333-353; Кунчев, Й. Разпитът на обвиняем
в конфликтна следствена ситуация: доказване на обвинението или обвинителен уклон, Годишник на АМВР, бр. 16, С., АМВР, 2003; Шувалова, А. Некоторые тактико-психологические
особенности допроса лиц, участвовавших в террористической деятельности, Особенности расследования преступлений экстремистской и террористической направленности: сборник материалов научно-практического семинара (Ростов-на-Дону, 24-25 мая 2012 года), М., Институт
повышения квалификации СК РФ, 2012, с. 221-226.
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Успешно при разпита може да се използва метода за логическо въздействие, при
което се демонстрира несъответствие на дадените от лицето показанията/обясненията
с фактите от действителността. Необходимо е да се атакуват онези противоречиви
данни на предполагаемия извършител или обвиняемия, които най-силно биха въздействали върху психичното и емоционалното състояние на разпитвания и биха стимулирали отказа му от даване на невярна информация.
Много ефективни тактически методи са тези, при които умело и внезапно се предявяват на разпитвания доказателства по дело.
Възможно е предявяване на разпитвания на доказателства с нарастваща сила. Разследващият орган подготвя и представя по време на разпита различни доказателства,
подбрани по такъв начин, че всяко следващо да бъде с по-голяма сила и значение за
разобличаване на лицето. По този начин у разпитвания се създава впечатление за несъстоятелност на неговите аргументи, което би довело до промяна на конфликтната
му позиция.
На следващо място разпитващият може да представи комплекс от доказателства
на разпитвания, при което той дава показания/обяснения под силно информационно
и емоционално въздействие на предявените доказателства.
Възможно е разследващият орган да създаде в разпитвания погрешно впечатление за осведомеността си, при което ще се засили увереността на лицето в неуязвимостта на неговата конфликтна позиция. Внезапното представяне на множество доказателства при така създадените изкуствено условия многократно би увеличило
ефективността на разпита.
Разследващият орган успешно може да използва противоречията на разпитвания
в дадени преди това показания и „маневрирайки“ по този начин е възможно да разруши защитата на конфликтната позиция на свидетеля/обвиняемия.
Подобен на логическото въздействие ефект има и прилагането на тактическия метод на „паузата“. Положителен резултат за направата на самопризнание има и спирането на разпита след представянето на доказателства, от които може да се направи
извод за съпричастност към престъплението.
Този подход успешно може да се комбинира с тактиката на противопоставяне на
итересите на няколко обвиняеми. При последния се създава достоверен модел на поведението на другите участници в терористичния акт, според който те се опитват да
прехвърлят вината на разпитвания. По този начин е голяма вероятността разпитваното лице да заеме безконфликтна позиция. Използването на този тактически подход
при разпита може да доведе до мотивация на лицата за направа на самопризнания и
взаимното уличаване в извършване на престъпление.8
Разследващият орган може да използва успешно получена от оперативни сътрудници информация за реално съществуващи конфликти между разпитвания и други
членове на терористичната организация.
По време на разпита е възможно да се приложи метода за отвличане вниманието
на разпитвания. Същността му се изразява в поставянето на въпроси, които не са непосредствено свързани с разследваното събитие. Комбинацията на този тактически
подход с други, като например увеличаване темпа на разпита, може да доведе до
ефективен резултат.

8

Пример за успешното прилагане на този тактически подход е сл. д. № 63/1999 г. на ОСлС,
гр. Русе.
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Основното правило по прилагането на тактико-психологически подходи при разпита и предявяването на доказателства се изразява в тяхното системно използване.
По този начин се засилва ефективността от тях и се осигурява надеждно преодоляване на най-острите конфликтни ситуации.
4. Фиксиране на резултатите от следственото действие
Резултатите от разпита се фиксират с протокол, който се съставя по предвидените в НПК правила на базата на словестните показания на свидетелите или обяснения
на обвиняемите. Възможно е разпитът да бъде звукозаписан, след което се изготвя
протокол за разпит при звукозапис по реда на чл. 239 от НПК.
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НЯКОИ АСПЕКТИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРИСЪСТВИЕ
НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
гл. ас. д-р Сашо Воденичарски
Военна академия „Г. С. Раковски”

SOME ASPECTS IN DEVELOPING
THE PRESENCE OF SECURITY AND DEFENCE SECTOR
IN SOCIAL MEDIA
Chief assistant Dr. Sasho Wodenicharsky
„G. S. Rakovski” National Defence Academy
Abstract: The report reviews the importance of the presence of security and defence
institutions across social media. The paper highlights the challenges before some of them in
pursuing this objective. It accentuates on social media opportunity available to the army –
to communicate more successfully to target audiences. Threats due to inexpert posting have
not been skipped either. The paper contains many examples in illustration of the activity of
various armed forces across social media.
Key words: social media, defence sector, armed forces, public affairs.
Голямата популярност на социалните мрежи през последното десетилетие, покъсно прераснали до социални медии откри пред сектора за отбрана едно ново, подиректно поле за комуникация с обществеността. Радиото и телевизията все още
имат голямо значение в живота на хората, но потребителите на информация все почесто я търсят и намират във Facebook, YouTube и Twitter. Това важи с особена сила
за случаите, които се налага бързо разпространение на новини. Неслучайно, в свое
скорошно интервю Стивън Меринджър, председател на отдела за дигитална комуникация на Северноатлантическия пакт изтъкна, че „НАТО се нуждае от социалната медия повече, отколкото тя от него”[1]. Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) са изправени пред особени предизвикателства, свързани с изграждането на присъствие на това ново „бойно поле”, които произтичат от анализираните
вече от наши съюзници поне три причини[2]:
1. Демографията:
Най-активните възрастови групи във Facebook (18-25 и 26-34) са също наймногобройни и във Въоръжените сили. Така например, делът на 18-34-годишните отговаря на около 80% от състава на Френската армия[2]. Що се отнася до Република
България, тя от десетилетия се намира в период на влошаващо се демографско развитие. Населението на страната намалява поради отрицателния прираст и интензивната
емиграция, което е отчетено в една от последните стратегии на съществуващия тогава Генерален щаб на БА[3]. Около двадесетте процента непопълненост на длъжнос182
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тите (според данни, обсъждани в Народното събрание) и високото текучество на
младите кадри възпрепятстват категорични оценки по този критерий. Все пак, по информация за 2016 г.[4], в страната ни има регистрирани около 3,3 млн. Facebook-профила. На тази база може да се предположи, че повече от 70 % от военнослужещите
участват в най-популярната социална медия, влияят се от прочетеното и видяното
там и генерират съдържание, голяма част от което е недостъпно за техните командири и началници.
2. Спецификата на военната професия:
На военнослужещите е необходима дискретност и дори тайна при изпълнение на
всекидневните им задачи – много от решенията и действията им са под закрилата на
Закона за защита на клафицираната информация. Поставянето под заплаха на безопасността на операциите, особено при участия в чужбина се наказва строго. Снимки
със споделено местоположение, публикувани във Facebook, или видеоклипове, качени в YouTube, могат поне на теория да застрашат живота на войските и да провалят
мисията им. Оказа се, че отстраняването на медиите като посредник може да бъде не
по-малко опасно, отколкото случаят на предаване и отпечатване във вестник на плановете за битката при Бул Ран (Манасас) през Гражданската война на САЩ, станал
причина за неприязънта на американските военни към журналистите[5].
3. Институционалното функциониране:
Всяка армия представлява централизиран и йерархичен апарат, чиято работа е коренно различна от децентрализираната структура и динамиката „отдолу нагоре” на
новите медии. Общо взето, Въоръжените сили „трябва да се страхуват“ от мрежови
структури, за които често се говори в негативен аспект – свързано с активностите на
съвременните терористични организации. Много военни – особено тези с повече
служба и следователно най-възрастните, се притесняват за участието на по-младите в
социалните мрежи и медии въз основа на множество рискове. Техните страхове обикновено се подхранват със случки (верни и неверни) от чужбина. Така например, в
групи на резервисти от БА охотно се коментира подмамен от фалшив, но изкусителен
женски профил и после отвлечен войник от армията на Израел, набирането в интернет на европейски жени и бойци за нуждите на т. нар. Ислямска държава, истории за
хакерски атаки срещу военни щабове и др. п.
Разбира се, рисковете при участие на военнослужещи в социалните медии не са
за подценяване. Като имаме на разположение поуките от практиката на съюзниците
си[2], както и немалък собствен опит, можем да ги посочим ясно:
Първият идентифициран риск е този на „непреднамерено” изтичане на информация – в смисъл, че по-неопитни и лековерни военнослужещи могат да въведат информация онлайн, без да са наясно с чувствителната й природа или въздействието, което
може да се получи по отношение на сигурността. През 2010 г., операция на Израелската армия беше отменена след разкритието на войник във Facebook, който написал:
„В сряда ние ще изчистим (селището) Катана и в четвъртък, ако Бог пожелае, се прибираме у дома”[2].
Вторият риск е политически: шокиращи образи от военни операции могат да бъдат публикувани на различни места в Интернет и да провокират морални и политически осъдителни присъди. Това стана в Ирак със сцени от затвора Абу Гариб, когато
предприемчив холандец подмами войници от армията на САЩ с обещание за безплатен достъп до порно филми – срещу „снимки от тяхното всекидневие”. Случи се и в
Израел – когато бивш войник публикува снимки на палестински затворници в унизи183
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телни пози. И у нас има подобен опит: с качването в YouTube на видео, на което български войници приканват иракски деца да си вземат бутилки с вода с обръщението
„мангали“. Пак в този сайт за споделяне, но и във Facebook се получи македонскобългарски сблъсък – заради нерегламентирано поставяне от български военнослужещи на паметна плоча (бързо разрушена) на връх Каймакчалан. За да се потуши пропагандната война, екс-премиерът на съседите Груевски постави нарочно обръщение
на стената си, а своя принос дадоха и български политици. Не е толкова лесно да се
обясни, как във Facebook продължава съществуването си група, наречена „Група за
протест на Българската армия“ – въпреки категоричността на законодателя, че подобни действия са несъвместими с военната служба и опитите на политици да печелят
гласоподаватели там.
Третият риск е свързан с опитите за проникване на терористични организации.
Членовете на „Хизбула” вече са го постигали чрез вече споменатото създаване на
аватар под формата на младо израелско момиче, Реут Цукерман – и по този начин, да
улеснят сдобиването си с информация. Т. нар. Ислямска държава пък публикува голям брой снимки на котенца, така популярни в социалните медии, но и на свои бойци
с тях. Когато профилите им биват разкрити и изтрити, те разчитат на интереса към
собствената им социална мрежа, направена като имитация на Facebook.
Значението на тези три риска (има и още) не трябва да се подценява, но не би било полезно и да се преувеличава. Все пак, по-голяма част от военнослужещите използват Facebook, Twitter и YouTube разумно. Може би това се дължи на безспорната
ефективност на кампаниите за повишаване на осведомеността за опасностите, дебнещи униформените в социалните мрежи – където има такива, разбира се. В армиите на
САЩ, Канада и Великобритания са разработени голям брой ръководства[5] за
същността[6], ползите и опасностите от участието в социалните мрежи и медии,
включително за съпругите[7] и членовете на семействата[8] на военнослужещите на
мисия. Подобна грижа се полага и за французите[9], като документът е с обновено
през февруари’2017-та година съдържание. Семинар „Социалните медии и Въоръжените сили”[10] на много високо ниво, за армиите на страните от региона на Южна
Азия, се проведе наскоро в Индия – при това спонсориран от Facebook, Google и
Vodafone. В Българската армия планирането и провеждането на подобни събития и
създаването на наръчници и наставления продължава да предстои. В актуалните
„Правила за дейността „Връзки с обществеността” в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”
[11] от 2012 г., съчетанието „социални мрежи“ се открива само веднъж – споменато
като форма на контакт при общуването с журналистите...
Социалните мрежи предлагат и добри възможности на армиите. Те използват
тези нови комуникационни инструменти за целите на връзките с обществеността.
Макар че темата за отказа от „въоръжената нация” (с редовна и задължителна военна
служба) е по-мощна отвсякога дори у нас, социалните медии могат да позволят на
професионалните вече армии да възстановят и заздравят контактите си с цивилните,
особено с младите хора като основна целева група. Министерството на отбраната отразява, но би могло и да създаде повече събития, групи и страници, посветени специално на младите хора във Facebook, например „Група на приятелите на армията”,
„Да поговорим за отбраната на страната”, „Славата на българското оръжие” и др.п.
Необходимо е също така да се разграничат официалните страници от имитационните
и фалшиви профили, групи и страници, каквито има много и то от години.
Много армии използват социалните мрежи и медии за наемане на работа. В
Съединените щати всеки армейски център за рекрутиране има своя Facebook страни184
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ца. Страниците на нашето Министерство на отбраната, на Националния военен университет и Военна академия често служат като информационни помощници на желаещите да станат войници, курсанти и студенти.
Друга тенденция, чието развитие тепърва предстои, е да се използва социалната
медия в рамките на Въоръжените сили за осъществяване на съвместни проекти. За
целта могат да бъдат създадени сигурни платформи. Армията на САЩ имат добър
опит в тази област. Професионалният форум Platoon Leader[12], който позволява на
младите офицери да обменят информация по всички теми, включително за подробности по тактически въпроси, съществува в продължение на повече от десет години.
Съвсем наскоро беше приложен опит и за актуализиране на доктрини, използващи
софтуер от типа „wiki”, където всеки регистриран потребител може да въвежда и
дописва информация.
Обобщено казано, армиите на икономически най-развитите държави осъзнават,
че социалните медии предлагат реални предимства, които противопоставят на рисковете. Следователно, те успяват своевременно да се приспособят към новата медийна
среда, като знаят и как да се противопоставят на изкушението да въведат цензура[13].
Както се казва в изявление на френския Генерален щаб: „Военните са наясно с рисковете от гледна точка на сигурността на операциите и изображенията, с които могат да
предават информация посредством социалните мрежи”[14].
Не всички армии обаче се държат по този начин. Има и такива, които все пак правят мониторинг на споделените публикации, но не се ангажират с активни действия,
като така пропускат ползите за подобряване на своите връзки с обществеността.
Съществува практика от трети вид – където участието на военнослужещите в социалните медии се ограничава до профили с променено или направо фалшиво име, без
снимки в униформа, с разрешение за качване само на снимки от туризъм, на цветя и
животни. Четвърти вид подход е просто да се забрани на военнослужещите да се регистрират с профили в социалните мрежи.
Що се отнася Pro domo sua, ние се намираме по-скоро във втората група, но с
поглед към първата. Едва ли е необходимо да следваме хода на лошите събития, за да
подобрим комуникацията на нашите институции в сектора за сигурност и отбрана с
обществеността. Това беше осъзнато във Франция след атентатите в Париж на 13-ти
ноември 2015 г. Само десет дни по-късно щабът на армията, отговорен за операциите
създаде свой профил в Twitter. Това е добра възможност да се засили присъствието в
социалните мрежи и да се получи повече разбиране за институционалната комуникационна стратегия.
Аспектът на използването на социалните медии за „опровергаване на невярна
информация” стана актуален през месец август тази година в Нигерия. След заминаването на президента Мухамаду Бухари на лечение в Лондон и зачестилите призиви
за оставка, той побърза да се върне в страната и да излезе с директно обръщение към
народа. Както съобщава началникът на Информационния център на нигерийската армия ген. м-р Джон Ененче, „не по-късно от 30 минути след това е била разпространена фалшива реч на главнокомандващия”[15] от неговите противници – затова армията се е заела с мониторинга на социалните медии по теми като лъжливите новини,
разпалването на малцинствени противоречия, анти-военни и анти-правителствени
призиви и др. У нас все по-често се налага опровергаване, свързано с теми като създаването на флота на НАТО в Черно море, брой единици военна техника от други
държави, идващи на стрелби на наши полигони, връщане на задължителната военна
служба, викане на резервистите „в запас“ и др. п.
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За връзките с обществеността на Министерството на отбраната и Българската армия би било много полезно професионално да изградят свое присъствие онлайн –
освен чрез традиционните средства на пиара, така и посредством възможностите,
които дават социалните медии. Особено, след като на ниво НАТО е обявено, че всеки
военнослужещ в униформа е негов говорител, а ръководителят на дигиталните комуникации на Алианса, споменатият Меринджър само преди пет години смяташе, че започва да работи като от Каменната ера. Отговорът на въпроса, ще поведе ли Министерството на отбраната поне „взвод“, подготвен за „битки“ в социалните медии,
тепърва ще бъде очакван от българската общественост.
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ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИЯ
РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА
ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Анелия Цветанова-Минчева

SOME QUESTIONS RELATING TO THE ELECTRONIC
REGISTER OF PROJECTS AND ACTIVITIES UNDER THE
ELECTRONIC GOVERNMENT LAW
Aneliya Tsvetanova-Mincheva
Abstract: In this article, some questions issues related to the Electronic Register of Projects
and Activities under the E-Government Law. It briefly describes what it represents and
from whom it is led, focusing on the issues related to its scope and the obligated subjects on
it. The author believes that clarifying them is crucial to the applicability of the registry and
its future use.
Keywords: electronic registry, projects and activities, administration, e-governance, the
electronic management act, development.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Електронният регистър на проекти и дейности по Закона за електронното управление (ЗЕУ)1 e сравнително нов за българския правен ред2 и досега не е използван за
целите на електронното управление. Той представлява електронна база данни, съдържаща информация за предложения за проекти и дейности, становища на Държавна
агенция „Електронно управление” (ДАЕУ),3 утвърдени и отхвърлени проекти и дейности, общите и специфичните цели на проектите и дейностите, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат, основните дейности с индикативни бюджети
и план-график за изпълнение, техническите задания на проектите, изпълнението на
проектите и дейностите и постигнатите резултати, включително финансов ефект и
оценка на качеството на изпълнение, в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии в администрациите.4

1

Обн., ДВ, бр.46 от 2007 г., изм., бр.82 от 2009 г., изм., бр.20 от 2013 г., доп., бр.40 от 2014 г.,
изм., бр.13 от 2016 г., изм. и доп., бр.38 от 2016 г., изм. и доп., бр.50 от 2016 г., доп., бр.62 от
2016 г., доп., бр.98 от 2016 г.
2
Създаден със ЗИД на ЗЕУ (ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.).
3
Създадена със ЗИД на ЗЕУ (ДВ, бр.50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) С измененията се
закрива Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.
4
чл.7д, ал.1 от ЗЕУ.
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Органът, който създава, води и поддържа регистъра е председателят на ДАЕУ,
който е централен орган на изпълнителната власт със специална компетентност,
попадаща в подразделението на функционалната, защото е в определена сфера на
държавното управление – дейност, която има значение за цялата система от органи
на изпълнителната власт и дори за държавния апарат като цяло [1]. Достъпът до него
е свободен и безплатен.
В настоящия преглед се разглеждат само някои от въпросите, свързани с регистър на проекти и дейности съгласно ЗЕУ, по отношение на приложното му поле и задължените субекти по него. Считам, че отговорите на тези въпроси са изключително
важни за приложимостта и бъдещото му използване.
2. ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА
ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Редът за създаване, действие и използване на регистъра на проекти и дейности e
правно регламентиран в ЗЕУ, Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (нар. по-долу
„Наредба”),5 Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавната
агенция „Електронно управление”,6 Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и
функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги (съкр.
„Правила”). 7
Съгласно чл.51 от Наредбата, регистърът на проекти и дейности по ЗЕУ е „публична електронна база данни и съдържа данни за всички проекти и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии в администрациите”.8 Видно от определението в предмета на регистъра се
включват „всички” проекти и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии, но текстове от ЗЕУ и Наредбата
обаче ограничават приложното му поле само до определени категории данни. Например едно от изискванията за предоставяне на информация в регистъра, съгласно
чл.7д, ал.1, т.4 от ЗЕУ е, че на вписване подлежат технически задания. В чл.58а от
ЗЕУ се допълва, че техническите и функционални задания са за провеждане на обществени поръчки. Също в чл.52, ал.1, т.2 от Наредбата се регламентират, че се вписват данни и информация за: „изготвяне на техническо задание – пълна техническа
спецификация, задание и свързани с него документи преди произвеждане на процедура по ЗОП” В заглавието на Правилата, също се описва „удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени
поръчки”, а в §6 от ДР към тях се определя, че „по смисъла на настоящите Правила
определението „техническо задание” съответства на определението „технически
спецификации”, по смисъла на § 2, т.54, буква б) от ДР към ЗОП”. Без съмнение от

5

Приета с ПМС № 3 от 09.01.2017г., Обн., ДВ, бр.5 от 2017 г.
Приет с ПМС № 274 от 28.10.2016г., Обн., ДВ, бр.86 от 2016 г.
7
Правилата са утвърдени от председателя на ДАЕУ на 22.03.2017 г., изм. и доп. на
13.06.2017г.
8
Подобно е описанието и в чл.7в, ал. 1 от ЗЕУ.
6
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всичко гореизложено се достига до извода, че става въпрос за технически задания,
които съответстват на техническите спецификации по ЗОП, в резултат на което, се
установява, че в приложното поле на регистъра се включват само и единствено техническите спецификации по ЗОП. Именно тази констатация, предизвиква някои несъответствия и спорни ситуации по отношение границите на обхвата и приложимостта на регистъра.
Първото несъответствие е, че ако се изготви техническо задание свързано с областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии извън приложното поле на ЗОП или по друг закон, то не подлежи на вписване
в регистъра и от там обхватността „всички” остава неприложима. Такава се явява ситуацията създадена съгласно специалните правила за определяне на изпълнител от
бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), където за
определянето на изпълнител за дейностите по услуги и/или доставки на стоки – обект
на обществена поръчка по смисъла на ЗОП, се прилагат различни правила, а именно
за бенефициентът, който не е възложител по смисъла на ЗОП, предвидените в чл.49,
ал.2 от ЗУСЕСИФ. Съгласно тях тези бенефициенти провеждат процедура за избор с
публична покана, към която като неразделна част се добавят техническата спецификация и проектът на договор и се публикува в Единния информационен портал
(чл.50-чл.52 от ЗУСЕСИФ) [2].
Във връзка с това несъответствие е издадено задължително указание от председателя на ДАЕУ [3], което гласи че всички бенефициенти по програми, финансирани от
структурните фондове на Европейския съюз, в частност Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., които са административни органи, следва да се
съобразяват с Правилата. Указанието цели решаване на проблема свързан със субектите по тях, но отваря тема, която води до други проблемни въпроси, като например
по отношение на приложимостта му към регистъра и др.
Второто несъответствие е, че извън обхвата на задължени субекти по регистъра
по представяне на технически задания, остават част от лицата, които са субекти по
ЗЕУ. Принципното положение е, че ЗЕУ се прилага по отношение на дейността на
административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги (чл.1, ал.1 и ал.2 от ЗЕУ). В редица текстовете, пряко свързани с регистъра на проекти и дейности прави впечатление, че се
използват единствено изразите „административен орган”9 и „администрации”10 като
липсва яснота за лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги по чл.1, ал.2 от ЗЕУ. В §1, т.11 от ДР на ЗЕУ се изброяват
„лицата, осъществяващи публични функции”, които са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения, възложителите по чл.5, ал.2 - 4 от ЗОП, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги и други лица и
организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон. От тук следва въпросът включват ли се лицата, осъществяващи
публични функции, като задължени субекти по регитъра, в частност задължението за
представяне на технически задания?

9

напр. чл.7д, ал. 3 от ЗЕУ, чл. 58а от ЗЕУ.
напр. чл.7д, ал. 1 от ЗЕУ, чл. 51 от Наредбата, чл.52, ал.2 от Наредбата.

10
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Във връзка с горната констатация, че техническите задания съответстват на технически спецификации по ЗОП, следва извода, че задължените субекти за представяне на технически задания към регистъра следва да са с качество възложител по
смисъла на ЗОП, защото само те могат да ги определят.
Така по отношение на нотариусите и частните съдебни изпълнители се получава
следната проблематика. С правната регламентация на чл.13, ал.1, т.7, буква в) и д) от
ЗОП,11 нотариусите и съдя изпълнителите се включват в общите изключения от приложното поле на закона. Възприема се позицията, че това са услуги, които са част от
изпълнението на определени държавни функции, свързани с упражняването на официална власт, и които се изпълняват от органи или физически лица, определяни или
избрани по начин, който не може да се обхване от правилата на обществените поръчки [4]. Вземайки предвид горепосоченото се установява, че те следва да бъдат изключени от задължените субекти по регистъра, в частност по отношение на задължението за представяне на технически задания.
Така също в лицата осъществяващи публични функции са включени възложителите по чл.5, ал.2-4 от ЗОП, които не са административни органи или организации,
предоставящи обществени услуги. Във връзка с това поддържам тезата, че всички
възложители се определят като административни органи. Аргументите за посочено
твърдение са, на първо място, че възложителят издава административни актове в цикъла на възлагане на обществените поръчки. Решенията му по чл.22, ал.1 от ЗОП са
индивидуални административни актове, изрично регламентирани от законодателят в
ал.8 от същия член. Видно от посоченото той е носител на административни правомощия, овластен за това изрично със закон. На второ място средствата, които изразходва при възлагането на обществени поръчки, съгласно чл.1, ал.1, т.1-4 от ЗОП,
предопределят още повече характера му на административен орган. На трето място, в
самото определение за административен орган по ЗЕУ,12 е добавен израза „всеки
носител”, който цели именно да разшири обхвата му и спомага всички възложители
да бъдат включени. В подкрепа на твърдението, че възложителите, се разглеждат
именно като административни органи е и административно-правната литературата
[5].
Следващо несъответствие по чл.51 от Наредбата, е че за обхвата на регистъра се
използва изразът „администрации”, за който в ЗЕУ няма легална дефиниция. И от
тук следва въпросът, какво се разбира под тях и кои са задължените субекти по разглеждания регистър? В административно-правната теория съществуват няколко класификации относно формите на изпълнителната дейност, като се разграничават четири правни форми [6]: правотворческа, правоприлагаща, правораздавателна и договорноправна. Тази юридическа по своя характер дейност е немислима без материалната
и техническата дейност, извършвана в администрацията [7]. Съгласно действащата
правна уредба, електронното управление се отнася само до някои от формите на изпълнителната дейност. Като властническа дейност електронното управление, предвидено в ЗЕУ и приетите въз основа на него подзаконови актове, има пряко отношение

11

чл.13, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно буква в) „удостоверяване и заверяване на документи, които
задължително се извършват от нотариус” и буква д) „упражняването на функции на държавна
власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител“.
12
В т.1, §1 от ДР на ЗЕУ, е определено, че „административен орган” е „органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон”.
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само към правоприлагащата дейност на администрацията, като извън приложното му
поле остават правотворческата и правораздавателната дейност [8].
Вземайки предвид гореизложеното и начина на употреба на израза „администрации” от законодателя, като „дейността на административните органи и техните
администрации” (чл.7в, т.2, чл.7г, ал.2 и §1, т.28 от ДР на ЗЕУ), следва извода, че
администрациите са използвани в смисъла като част от административните органи, които осъществяват правоприлагаща дейност.
И накрая, като един обобщен извод за направения преглед, се установява, че съгласно действащата нормативна база за регистър за проекти и дейности, съгласно
чл.7д, ал.1 от ЗЕУ, е възможно да не могат да се включат „всички” проекти и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационните
технологии, и че не всички „администрации” са задължени субекти по него.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият кратък преглед има за цел да разгледа част от въпросите, свързани с
обхвата и задължените лица по регистъра за проекти и дейности, съгласно ЗЕУ. Видно се установяват някои несъответствия, които могат да доведат до неприложимостта
му. Разискването на проблематиката е с цел проследяването им и бъдещото подобряване на нормативната база, която в значителна степен ще гарантира и правната сигурност по прилагането му.
И въпреки изложените недостатъци следва да се отбележи, че за първи път в българския правен ред се създава регистър, който да съдържа цялостна информация за
предложения за проекти и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии, кои са утвърдени и отхвърлени от тях,
общите и специфичните цели на проектите и дейностите, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат, основните дейности с индикативни бюджети и планграфик за изпълнение, техническите задания на проектите, изпълнението на проектите и др. По това отношение разглежданият регистър е една правилна стъпка за уеднаквяване и осъществяване на единната система при въвеждане на електронното управление в Република България.
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2. Постановление №160 от 01.07.2016 г. от МС за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор
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електронното управление и информационните и комуникационни технологии.
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ТЕМА 4
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПРАВА
НА ЧОВЕКА – КЪДЕ СА ГРАНИЦИТЕ
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ПРОМЯНА НА ПАРАДИГМАТА – ОТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
КЪМ ПРАВО НА СИГУРНОСТТА: КЪМ ВЪПРОСА ЗА НОВАТА
АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТТА В ГЛОБАЛНОТО
РИСКОВО ОБЩЕСТВО1
Улрих Зибер
Макс-Планк –Институт за чуждестранно и международно
наказателно право, Фрайбург, ФРГ

THE PARADIGMA CHANGES – FROM CRIMINAL LAW TO
SECURITY LAW: THE NEW ARCHITECTURE OF SECURITY
IN THE GLOBAL SOCIETY
Abstact: The aim of the author is to reveal how the changes in the modern society reflect
over classic institutes and guarantees, developed in criminal law through centuries. The
new challenges demand a new approach – especially towards the terrorism and organized
crimes. Regretfully many of these new measures strongly affect the human rights and even
the established law standards and thus ruin the very basement of rules of law state. The
goal in the legislative and legal science should be to find a balance between security and
freedom.
Key words: security, human rights, criminal law development, police law, criminal policy.
Този доклад има за цел да изследва разпространената в цял свят промяна на
парадигмата на модерната архитектура на сигурността. По отношение на съществени
сфери на престъпността класическото репресивно наказателно право се превръща от
един частично превантивно действащ инструмент в част от общото право на сигурността, в което наказателното право, полицейското право, правото относно тайните
служби, правото на войната, както и редица други административноправни, гражданскоправни и частноправни норми и институти взаимно проникват и израстват в една
нова архитектура на сигурността. При това наказателното право до известна степен
се замества или допълва от други правни режими, които са обвързани с далеч по-слаби гаранции от тези, действащи в наказателното право. В нашата, а и в чуждата литература, липсва задълбочено и обхватно изследване на това основополагащо развитие
в глобалното общество на риска.
Класическият наказателноправен подход не е достатъчен, за да обхванем новото
развитие. Много по-необходима е една по-широка перспектива, която ще трябва да
обхване не само наказателното право, но и съответните правни уредби в сферата на
контрола върху престъпността.

1

Пълният текст е публикуван в сборника „Основи на модерното наказателно правосъдие” (Die
Verfassung moderner Strafrechtspflege) Изд. К. Тидеман, У. Зибер и др. Номос, Баден-Баден,
2016, стр. 351 – 372.
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Анализът на съответните регламентации изисква във всички случаи предмет на
разглеждане да бъдат не само националните, но и глобалните особености, тъй като
най-съществените промени стават ясно видими именно при сравнителноправно изследване. Определянето на необходимите граници на новата архитектура на сигурността трябва да включи както конституционноправните, така и догматичните и особено системните граници на новото право на сигурността.
Първата част на този текст описва социалните промени, които развитието на обществото предизвика и катализира. Втората част третира промените в правото, насочено към контрол на престъпността – не само в, но и извън наказателното право.
Третата част ще обобщи резултатите и ще покаже нуждата от бъдещи изследвания.
I. Социални изменения в глобалното общество на риска
Международният тероризъм, организираната престъпност, стопанската престъпност и киберпрестъпността показаха в последно време на най-широки кръгове на обществото огромното значение на престъпността, контрола върху престъпността и сигурността. Тези феномени доминират не само в публичните дискусии, пресата и
правнополитическия дискурс – нещо повече – незабелязано от обществеността и политиката те доведоха до основополагаща промяна в парадигмата както в наказателноправния, така и в извъннаказателноправния социален контрол.
Тази промяна почива преди всичко върху обективните изменения, предизвикани
от новите заплахи и новите форми на комплексна престъпност, като напр. тероризмът, организираната престъпност или киберпрестъпността.2 Решаващ във всички случаи на субективно равнище е нарастващият страх от престъпността сред населението. Подобни усещания на несигурност често не съответстват на обективните изменения, но за наказателната политика в много случаи те са по-значими, отколкото действителните рискове.3 В редица страни възникналото чувство за несигурност и свързаните с това искания за „по-строги” закони в крайна сметка се подемат от политици,
които чрез концепции за „law and order” се стремят да бъдат (пре-) избрани. Резултат
от това е политиката на governing through fear of crime4, особено ясно изразена в
исканията на екстремистките партии да се осигури защита срещу мигрантите или да
се засили „борбата” срещу престъпността.
Връзката между тези обективни, субективни и политически фактори влияе в последните години значително върху наказателната политика. В редица области днес
наказателната политика вече не е доминирана от класическите въпроси за вината и
наказанието, а от понятия като „риск” и „опасност”, както и „превенция” и „сигурност”. Тази „догма за сигурността” съществено промени досегашния (наказателно)
правен подход за социален контрол и доведе до ново целеполагане в правната политика: гарантиране на сигурността чрез ранна интервенция и превенция. Тъй като в
съвременното общество рисковете са навсякъде, пълна сигурност е невъзможна и
прогнозите за бъдещите опасности принципно са обременени от високия фактор на
несигурност, като възниква опасността от все по-разширяваща се, дори безгранична
превенция и интервенция. Наказателното право, ограничено от принципите nullum
crimen и ultima ratio се замества от концепцията за сигурността, която много лесно би
могла да бъде широко разтегната, както от законодателя, така и от правоприлагащите
органи.
2

Вж. напр. Sieber, U. Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, 119 (2009), стр. 3-7 и 16-26.
За подробности вж. Gusy. der kriminalist, 2011, стр. 16-21.
4
Изразът е заимстван от Simon. Governing through crime, Oxford, 2007.
3
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ІІ. Юридически промени в архитектурата на сигурността и границите на
контрола върху престъпността
Повратът към превенция и сигурност в модерното общество на риска се проявява
както в, така и извън наказателното право. Класическото репресивно наказателно
право се развива в посока към непосредствено превантивно наказателно право (въпросът ще бъде разискван по-долу в т. 1). То се разтваря заедно с други правни режими в едно общо „право на сигурността“ в една нова „архитектура на сигурността“, която не е вече доминирана от монопола на наказателното право и даваните от
него гаранции, а по-скоро съдържа множество различни правни режими (вж. по-долу
т. 2). Свързаната с това загуба на юридически ограничения съществено се засилва от
създаването на информационното общество и процесите на глобализация – найфундаменталните изменения в нашето общество (вж. по-долу т. 3).
1. Развитие на превантивното наказателно право
В най-съществените си области класическото наказателно право се променя от
посочените движещи сили от репресивен инструмент за наказване ex post към превантивен инструмент за предотвратяване на опасността ex ante. Това ново превантивно наказателно право се конструира предимно в материалното наказателно право, но
също така и в наказателния процес.
а) В материалното наказателно право това развитие се проявява преди всичко
в увеличаващата се защита на поставените на предни позиции блага на общността
(напр. финансовите пазари), както и в криминализирането на редица различни по характер рискови действия – напр. такива, свързани със създаване на неовладяеми
обективно опасни ситуации, особено при абстрактните престъпления на поставяне в
опасност. Казаното се отнася и до предварителната престъпна дейност, и до престъпното сдружаване – най-вече при разпространената в Common Law конструкция
conspiracy и при характерните за континентална Европа организирани престъпни
групи.
Престъпленията на поставяне в опасност с различни законодателни техники прехвърлят наказателноправната укоримост от резултата на деянието върху самото деяние. Особено бързо развиващата се в момента сфера на приготовленията премества
наказуемостта в етапа на планиране на деянието. Тези престъпни състави заместват
обективните със субективни елементи на неправомерността. При тях – за разлика от
престъпленията на поставяне в опасност – опасността не се обосновава с риска от извършването на определено действие, а преди всичко с престъпните намерения на
(потенциалния) деец. Използва се подходът, с който се обосновава наказуемостта на
опита, като обаче той се разтегля извън полето на самия опит към престъпление.
В действащите норми относно тероризма това развитие се проявява особено ясно
при криминализирането на ранни и често неразличими от всекидневната дейност
прояви на приготовление, които са извършени с престъпен умисъл. Показателни
примери за тази тенденция е криминализацията в немското законодателство през
2015 г. въз основа на актовете на ООН и Financial Action Task Force на опита за
„напускане на страната“ с цел обучение за терористични действия и „събирането“ на
финансови средства за подпомагане на терористични престъпления. Обективната
страна на тези престъпления често представлява обичайно поведение. Предвид тежките санкции при тези разпоредби превантивното наказателно право придобива
функции, сходни с тези на ограничителното задържане, което в Германия и някои
други страни е приложимо спрямо извършителите на сексуални и насилнически
199

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

престъпления, без обаче да е налице задължителното за налагане на ограничителните
мерки предходно осъждане.
б) Тази превантивна концепция оказва сериозно въздействие върху наказателния
процес, тъй като вследствие на материалноправното „изтегляне” на отговорността
напред, се дава възможност за разследване на новокриминализираните деяния. Специалните разузнавателни средства от сферата на правото относно тайните служби отдавна вече са възможност в наказателното производство, респ. в „law enforcement”. В
многобройни подзаконови актове тези методи на доказване отдавна са нарушили
баланса между сигурността и свободата – основен за демократичния правов ред – в
полза на интересите на сигурността.
2. Изграждане на ненаказателноправни режими на сигурността
Успоредно с описаното развитие в наказателното право, може да се забележи –
извън наказателното право – изместването на контрола върху престъпността в различни форми от сферата на наказателното право към правото на сигурността. Полицейското право и други норми от административното право, правото относно тайните
служби и относно въоръжените конфликти, гражданското право и частните нормативни системи (напр. комплайънс – регламентациите) възприемат все повече основни
задачи на наказателното право. Тези алтернативни правни режими, възприети вече в
цял свят за контрол върху престъпността, позволяват в редица случаи още по-сериозни посегателства върху свободата, отколкото традиционните наказателно право и
процес.
а) Развитото още през ХІХ век „Административно наказателно право“, по-модерното немско административно наказване и все по-разширяващото се право на ЕС
за санкциониране на административните нарушения се използват вече не само като
ефективен механизъм за наказване на маловажни посегателства, но служат за реализиране на правото в областта на надзора върху икономиката от страна на съответната
администрация. Нарушенията в картелното право, банковия надзор и защитата на
данни в ЕС показват тенденция към наказване с все по-високи глоби, достигащи до
милиарди долари. Казаното се отнася и до санкциите, налагани от американската
Securities and Exchange Commission и Министерството на правосъдието. Тези високи
имуществени санкции и свързаният с тях властови потенциал, широките дискреционни правомощия на изпълнителната власт, самостоятелността на разследващите органи в администрацията, както и сравнително ограничените възможности за съдебен
контрол правят провеждането на подобни производства действително „ефективно”,
но имат по-ограничено равнище на гарантиране на правата в сравнение с наказателното право.
б) В редица държави „печалбите от престъплението” или, ако отидем по-нататък,
„необяснимото богатство“ се отнемат чрез различни системи за конфискация, като
съответните правни инструменти се конструират и етикетират като превантивни
мерки (напр. в Италия) или като гражданскоправни (в САЩ). Въз основа на тази ненаказателноправна регламентация при доказването на престъпния произход на
имуществото действат вместо високите наказателнопроцесуални стандарти доста
ограничени правила. Например в САЩ е достатъчно наличието на „преобладаващи
доказателства – preponderаnce of evidence, както и, противно на принципа nemo
tenetur, е въведено задължение за оказване на съдействие при установяване произхода на съмнителното имущество. Тези процесуални правила правят „гражданската
конфискация” (civil asset forfeiture) много по-лесна за реализиране отколкото съответ200
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ната наказателнопроцесуална процедура. Но все пак те засягат процесуалните права
на засегнатия много по-съществено.
в) Познатото отдавна като мярка за поправяне и предотвратяване ограничително
задържане действително е формално предвидено в НК, но на практика е чисто превантивно право. В последните години този институт беше действително модифициран, макар и не специално за превенция на тероризма, организираната или икономическата престъпност. За предотвратяване на терористичните престъпления немският
законодател реши да се ориентира към споменатото изграждане на превантивно наказателно право, като криминализира предварителната дейност. Основанията за това
могат да се намерят в несигурността и неопределеността на прогнозите за все още непроявеното поведение, както и в известните традиции в наказателното право за наказване на недовършените престъпления. В този контекст ограничителното задържане е интересно предимно за това, че показва как тази класическа концепция на немския НК не може да бъде отнесена автоматично към тероризма и другите модерни
форми на комплексна престъпност.
г) Много държави развиват нови мерки в рамките на полицейското или
административното право под формата на право на защита срещу опасности. Тук
става дума преди всичко (напр. в Германия) за нови „контролиращи санкции“ като
„контролни мрежи” за многократни правонарушители, както и „забрани за пребиваване“. Много по-сериозни са „контролните възможности” в Англия или в предвиденото в израелския Emergency Powers Detention Law дългосрочно „административно
задържане” с ограничени гаранции в процеса и широко прилагане на информация,
добита от тайните служби. Подобно превантивно задържане е уредено и в немското
полицейско право, но за кратки срокове и след обстойно разкриване на причините за
прилагането му.5
Както в цялото наказателно право правомощията на властта се пренасят все понапред, като напр. полицейското право се занимава все повече вместо с конкретните
с абстрактните опасности. Така и Конституционният съд при решенията си относно
наблюдението много повече се обосновава с опасността на самото лице, отколкото с
конкретната опасност, предизвикана от едно конкретно поведение.6 Възможността да
се разпореди изпълнение на определени мерки от администрацията и редуцираните
материалноправни и процесуални гаранции облекчават тяхната реализация в противовес на положението при наказателноправните мерки.
д) Подобно развитие може да се установи и в правото за пребиваване на чужденци и имиграция, тъй като екстрадирането на престъпници не се осъществява в
резултат на осъждане (със съответните гаранции за правата), а по аналогичен начин
се възприемат non-conviction-based специални административни решения, вместо да
се установяват по наказателноправен ред престъпни състави. Така според немския
закон за пребиваване на чужденци правен интерес за експулсиране е налице, когато
„фактите обосновават заключението”, че чужденецът е подкрепял терористична организация.7 Това решение остава твърде далеч зад стандарта за доказване в наказателното право.

5

Вж. напр. §§ 39-42 от Bundes Polizeigesetz – максимум 4 дни; § 28 от Polizeigesetz - Baden
Württemberg – максимум 2 седмици; § 17 от Polizeiaufgabengesetz Bayern – максимум 2 седмици; §§ 30, 33 от Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz – Berlin – 4 дни.
6
Решение на Конституционния съд на ФРГ от 20. 4. 2016 г.
7
§ 54, ал. 1, точка 2 от Закона за пребиваване на чужденци.
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е) Правото относно тайните служби дава възможност (в Германия, както и в
много други държави) да се осъществява наблюдение и да се използват специални
разузнавателни средства без наличието на необходимите в наказателното производство предпоставки и без съдебно разрешение. В Германия Службата за защита на
Конституцията може да действа във връзка с контрола върху престъпността, ако се
касае за деяния, засягащи националната сигурност, съответно разузнаването се
включва за придобиване на данни при определени форми на организирана престъпност с международен елемент, предимно свързани с трафик на наркотични вещества,
фалшифициране на парични знаци, изпиране на пари или инфилтриране на чуждестранни лица. Службите за защита на Конституцията в Бавария, Хесен, Тюрингия и
Саарланд освен това имат и задачата да наблюдават действията и намеренията на
„общата” организирана престъпност. Така събраните сведения частично се насочват
към правораздавателните органи и се използват там, но основно се изпращат в определени центрове (напр. в Центъра за защита срещу тероризма). В някои правни системи една и съща служба (както напр. американското ФБР) може да има компетентност
както в наказателното производство, така и правомощията на тайна служба.
ж) Отдавна забележимото в административното наказване преминаване на властта от правораздаването към изпълнителната власт отива още по-напред при т.нар.
производство по създаване на списъци. Така терористичният характер на една съмнителна организация вече не е необходимо да се установява според законовите предписания от съд, а в рамките на проблематично от гледна точка на принципите на правовата държава производство от международни колективни органи, по несигурни
правила, създадени от самите тях. Увеличаването на властта на изпълнителните органи и международните организации се проявява и в санкциите срещу тероризма, приети от Съвета за сигурност на ООН. Така например с резолюции на Съвета за сигурност 1267, 1989 и 2253 срещу ИДИЛ и Ал-Кайда са създадени възможности за превантивно „замразяване“ на всички имущества, за ограничаване на възможностите за
пътуване, които водят до изключително тежки последици – практически всяка подкрепа на физическите или юридически лица, включени в списъка е забранена. Тази
забрана се допълва и от възприети в националните законодателства наказателни мерки, които по своите резултати далеч надхвърлят традиционните административни
мерки. Решенията за включване в списъците най-често се вземат въз основа на информация, получена от тайните служби, без на засегнатите да се даде ефективна възможност за защита. Те могат след внасянето им в списъка да изискват чрез омбудсмана или Европейския съд заличаването си от списъка, без обаче да могат да се запознаят напълно с предоставения срещу тях доказателствен материал.8
з) Някои държави (напр. Франция) създават специално във връзка с тероризма
нови изключителни и защитни правни норми, които обезсилват гаранциите за правата и дават допълнителни пълномощия на изпълнителната власт. Новият френски
закон за състоянието на необходима защита от 2015 г.9 разрешава претърсване и изземване без съдебно разрешение, съответно достъп до информационни системи, ограничаване на свободното движение на хора и превозни средства, разпускане на събра8

Вж. Macke. UN-Sicheheitsrat und Strafrecht, Berlin, 2010; Cameron. EU-Sanctions. Law and
Policy Issues Concerning Restrictive Measures. Cambridge/Antverpen/ Portland, 2013; Avbely,
Montanelli, Martinico. Kadi on Trial, London/New York, 2014.
9
Loi № 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l`application de la loi № 55-385 de 5 avril 1955
relative a l`etat d`urgence et renforcant l`efficacite de ses dispositions. Междувременно неговото
действие беше неколкократно продължавано.
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ния, домашен арест и редица други. В Колумбия „the war on drugs” предизвика създаването на извънредни разпоредби, които официално не действат, но фактически се
изпълняват, като предвиждат дори военна намеса и бомбардировки над полета с кокаинови храсти и преработващи фабрики.
и) Още една крачка в тази посока е и прилагането на т. нар. „военно право”.
Националната интерпретация на правото на въоръжените конфликти разрешава
(напр. на САЩ и Държавата Израел) целенасочено убиване на терористи. След като
повечето държави са отменили смъртното наказание, се дава възможност на държавата да убива, за да се бори превантивно с престъпността, като използва едно ограничено тълкуване на нормите на международното хуманитарно право и при това, за разлика от случая при смъртното наказание – без необходимост от доказване на деянието и произнасяне на съд във всеки отделен случай. Тези стратегии разширяват обхвата си, когато националното тълкуване на правото на въоръжените конфликти включва не само въоръжените бойци и участниците във формирования, но и т.нар. „illegal
combatants”, които са от юридическа гледна точка беззащитни. При това съмнително
тълкуване на международното хуманитарно право изчезват класическите категории и
диференциации между „война” и „мир”, както и „вътрешна” и „външна” сигурност.
й) На контрола върху престъпността са подчинени не само правните норми, но –
във връзка с подтискане на икономическата престъпност – и новите частни правни
системи и частни институции. Частните комплайънс – програми съдържат не само
мерки на превенция за предотвратяване на престъпността, но и водят (в редица западни държави) до частни разследвания, които не са ограничени от законово дефинираните предпазни гаранции и които практически са търпени от сътрудниците и самото
предприятие поради страха от още по-драстични санкции в противен случай. Подобни частни разследвания се провеждат и в Германия „транснационално” от американски управители на компании и адвокатски кантори без спазване на законовите предписания (напр. в случая Siemens) и резултатите после се предоставят на правораздавателните органи.10
к) Комбинацията от вече посочените правни режими води до допълнителен
синергиен ефект, особено когато информацията получена при условията на един правен режим бъде обменена с компетентни институции, действащи при друг правен режим или когато различни институции провеждат съвместни акции.11 В отделни съчетания на случаи комбинирането на различни правни режими може да доведе до кумулиращ ефект с още по-висока интензивност на засягането на правата и противоречие
между различните основни принципи, възприети в отделните системи. Анализът както на отделните уредби, така и общият преглед на различните правни режими, явно
сочи, че замяната на класическото репресивно наказателно право с новите превантивни стратегии за контрол руинира съществени човешки права.
3. Ефекти, произтичащи от цялостните промени в глобалното информационно общество
Описаното разграждане на класическите наказателноправни гаранции чрез промените в обществото на рисковете се усилва от две други фундаментални изменения,
които са характерни за 21-ви век: информационното общество и глобализацията.

10

Вж. Engelhart, M. Sanktionierung von Unternehmen und Compliance, 2 Aufl. Berlin, 2012;
Sieber/Engelhart. Compliance Programs for the Preventing of Economic Crimes, Berlin, 2014.
11
Решения на Конституционния съд на ФРГ 133, 277 от 24. 4. 2013 г. и от 20.4. 2016 г.
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а) Техническите нововъведения, които се крият зад понятието „информационно
общество” правят възможно използването на ефективни информационно-технически
мерки под формата на събиране, натрупване, свързване и анализ на масово използваните данни, засягащи личността. Тези данни произхождат преди всичко от телекомуникационните мрежи (особено от Интернет), но също така и от увеличаващите се камери за видеонаблюдение, както и от системите за биометрично разпознаване, електронно читаемите лични документи, карти и т. н. Използват се не само данните, които се събират и запазват от разследващите органи специално за нуждите на контрола
върху престъпността, но и такива, които могат да послужат при поискване в рамките
на техните служебни задължения от тайните служби , както и от частни лица.
Тези всеобхватни концепции за предпазливост вече надхвърлят Оруеловите ужасяващи визии. С масовото генериране на лични данни в Интернет, възможностите за
наблюдение ще станат значително повече в близко бъдеще. Въз основа на тези данни
новите концепции относно „predictive policing” предвиждат да се предотвратяват бъдещите престъпления още преди да са планирани. При това старата поговорка, че не
може да се намери игла в купа сено вече не е валидна. Бившият шеф на американската Агенция за национална сигурност описа концепцията за оценка на масовите
данни в Интернет с изречението: „Имаме нужда от купа сено, за да открием иглата”.
Класическият принципен конфликт между сигурността и свободата в информационното общество се превръща в конфликт между сигурността и запазването на личната
сфера.12
б) Свързаната с глобализацията загуба на национален контрол върху територията
допълнително ускорява загубата на гаранциите за защита на свободите. Глобализацията налага на всички наказателноправни и не-наказателноправни стратегии използването на нови модели на транснационално правоприлагане. Тяхната ефикасност често е за сметка на въведената в националното право защита на правата на засегнатия.
Казаното не се отнася само до класическата правна помощ по наказателни дела, осъществявана чрез принципа на непосредственото признаване на чуждестранни решения, което води до отпадане на някои индивидуални права. То се отнася много повече
за редица международни правни регламентации, приети от изпълнителната власт и
международни организации, често без преди това да се установи съответната демократична легитимност на създавания режим, както и за действията по разкриване,
провеждани от тайните служби в Интернет, които се осъществяват непосредствено и
без контрол от страна на компетентните чуждестранни правни системи и които, засягайки чуждестранен сървър, нарушават чуждия държавен суверенитет. Непосредственото признаване на съдебни решения, както и проверките в Интернет „без граници” показват, че правото на държавата на суверенитет има сериозна защитна функция
по отношение на гражданите, при което местните правни гаранции може да не са
признати в друга държава и така не могат да бъдат задействани. Транснационално
ефективните механизми за сътрудничество редуцират различните национални юридически гаранции в транснационалното производство. Измененията в информационното общество и глобализацията по такъв начин правят още по-интензивна загубата
на свободи в модерното общество на риска, изграждайки новата архитектура на сигурността.

12

Вж. решение на Конституционния съд на ФРГ 115, 320 от 4. 4. 2006 г., както и Drackert. Die
Risiken der Verarbeitung personenbezogener Daten, Berlin, 2014.
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III. Заключителен анализ, оценка и изводи за бъдещи изследвания
1. Функции на новото право на сигурността
Анализът на функциите на така представените правни режими и отделни техни
разпоредби, потвърждава посочената по-горе промяна в парадигмата и преминаването от репресивното наказателно право към превантивно право на сигурността:
а) Класическото наказателно право, основаващо се на принципа на вината се променя в областта на материалното право чрез новите престъпни състави за приготовления и създаване на опасност, като от репресивен инструмент за наказване eх post
се превръща в превантивен инструмент за предотвратяване на опасности ex ante.
Особено интензивното създаване на състави, криминализиращи различни форми на
приготовление, измества наказателната отговорност напред към етапа на планирането на деянието.
Целеното с това превантивно въздействие се състои не само във възможно найранното прилагане на процесуални действия по разследване и контрол. В сферата на
превенцията на тероризма е релевантна преди всичко възможността за предварително
задържане и дългосрочно лишаване от свобода по отношение на лица, които поради
своите възгледи са опасни, без да е необходимо преди това да са попадали в полезрението на правосъдието. Специалната превенция се използва не само за да оказва психическо въздействие върху дееца, но и за да бъде непосредствена ефективна принуда.
б) Правната уредба извън основаното на принципа на вината наказателно право
също е изградена с оглед на нейното превантивно въздействие: извън нормите на
превантивното наказателно право централно значение тук имат особено нормите на
публичното право, което по своята концепция е насочено изцяло към предотвратяване на опасностите. Тези норми правят възможно осъществяването на контрол върху престъпността чрез използването на две техники:
- в полицейското право, както и в други области на публичното право, са засилени непосредствено действащите форми на превенция чрез установяване на контролни
правомощия, възможности за експулсиране на чужденци, административно задържане и др. под.
- извън това нормите на публичното право засилват контрола върху престъпността и чрез засилено събиране на информация, от които се ползват и в особено важни
случаи съдебните органи. Събирането на тази информация се осъществява основно
от тайните служби при разкриване на престъпления против държавата, незаконна
търговия с оръжие и други опасни стоки, тероризъм и частично при действия на организираната престъпност, чрез регламентиране на превантивно-полицейски правомощия за събиране на информация (напр. в Германия възможността за претърсване онлайн и оптично наблюдение на жилищни помещения). Разширените мерки за сигурност при опасност обхващат не само запазване на получените данни, но и установяване задължения за съдействие, когато се касае за наблюдение на вещества, които могат да бъдат употребени за престъпни цели.13 В противовес на разпоредбите на процесуалното право, при които може да се започне разследване само при конкретни
подозрения спрямо определено лице, полицейското право и правото на тайните служби дават възможност да се събират доказателства стратегически-превантивно. Полицията и тайните служби разполагат в това отношение със значителен потенциал.
13

Относно възможността да се използват доказателства, добити при условията, предвидени в
друга уредба извън наказателния процес вж. Конституционен съд на ФРГ, решение от 20. 4.
2016 г.
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в) При разпоредбите, засягащи отнемането на незаконно придобито имущество,
особено при non-conviction-based confiscation, в допълнение към предвидените в наказателното право мерки за отнемане на имущество, могат да бъдат диференцирани два
модела, които имат и различни цели: при първия се касае за отнемане на опасни
обекти и – в италианското право – на парични средства, които могат да послужат за
постигане на престъпни цели, т.е. касае се за класически полицейски мерки. При втория се развива „гражданско” отнемане на полученото от престъплението, което почива върху идеята за неправомерното обогатяване, въпреки че предвид начина на
реализацията и провеждането му в полза на държавата, това по-скоро може да се причисли към институтите на публичното право, което приема, освен функциите по превенция и разкриване на неправомерна дейност, още и тези за отнемане на печалбите.
г) Засиленото право на административно наказване остава репресивен инструмент, но то вече напуска традиционните си функции да санкционира маловажни посегателства. Санкционирането в стопанската сфера, особено така, както е уредено в
правото на ЕС, придобива все повече очертанията на управленски, властови инструмент, прилаган и използван от съответните администрации. Когато чрез заплахата
със санкции се постига принудителна промяна в поведението, може да се каже, че
тези административни мерки служат за оказване и на превантивно въздействие. Подобни управленски ефекти могат между другото да бъдат постигнати и като се възложат, както това е предвидено при банковия надзор, особено скъпи проверки, които
после трябва да бъдат заплатени от проверявания.
Фактът, че административното наказване се прилага от изпълнителната власт при
много свобода в преценката и размерът на глобите, които могат да бъдат налагани, е
подобен на този, възприет в наказателното право, значително улеснява прилагането
му.
д) При изграждането на частни комплайънс-системи се касае за практика по прехвърлянето на две различни функции върху частното стопанство: комплайънс програмите съдържат както превантивни елементи, чрез които трябва да се предотврати
извършването на престъпления, така и репресивни компоненти, които служат за разкриването и преследването на извършени престъпления.
2. Оценка
а) Изложеното показва, че превантивната насоченост на наказателното право и
използването на други правни режими могат обективно да доведат до повече сигурност. Позитивният потенциал на целенасоченото и ограничено прилагане на контролни режими извън наказателното право за оптимизиране на сигурността не се изключва от обстоятелството, че в отделни случаи тези превантивни мерки, колкото и парадоксално да е, могат да засегнат сигурността. Това може да се случи, когато обществени групи (напр. при публични изявления) бъдат стигматизирани или отделни лица
се оказват в ролята на колатерални жертви при конфликт или в резултат на неизпълними мерки за сигурност са мотивирани към омраза, или когато дадени превантивни
мерки противоречат на основни принципи на справедливостта и по този начин разрушават основите, върху които се изгражда мирът в обществото. В този смисъл трябва
да се има предвид също и това, че една недостатъчна реакция на държавата спрямо
новите предизвикателства пред политиката за сигурност, подкопава доверието на обществото в способността й да действа, дава предимство на популизма и това в крайна
сметка може да доведе до още по-сериозно разграждане на стандартите на правовата
държава от страна на политиците.
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б) Постигането на сигурност чрез новата архитектура на правото е често свързано
с намаляване на гаранциите за правата и свободите. Превантивното наказателно
право измества наказателната отговорност към момента преди извършване на деянието и по този начин засяга принципа на вината. Извън наказателното право някои национални специфични тълкувания на правото на войната позволяват прилагане на
смъртно наказание, неконтролирано от правния ред; правото на тайните служби не
изисква данни за извършено престъпление, за да може службите да извършват действия по разследването; non-conviction-based confiscation погребва високия стандарт на
доказване и правото на всеки да не се самоуврежда; административното наказване ограничава правото на защита и съдебния контрол; комплайънс-програмите се отказват
от съществени процесуални гаранции, които в официалното наказателно право и процес се считат за подразбиращи се.
в) Все пак обективната оценка изисква да се направи диференциация. От една
страна, в противовес на чисто наказателноправния контрол върху престъпността новото мултидисциплинарно право на сигурността разполага със средства, които принципно трябва да бъдат използвани и в някои случаи са дори неизбежни за постигане
на ефективен контрол върху новите обективни предизвикателства в глобалното
общество на риска. Превантивният подход – особено от гледна точка на потенциалните жертви – има предимства, сравнен с наказателноправната репресия. Това се отнася особено за тези области, в които заплахата с наказание – както това е при самоубийствените терористични атентати – е абсолютно неефективна.
Някои от новите правни режими за превенция са обаче, от гледна точка на тяхното изграждане, във висша степен проблематични. По-голямата част от тук обсъждание режими имат принципно правилен подход – наказателното право може и да има
за цел да действа превантивно, публичното право обаче трябва да служи проактивно
за предотвратяване на престъпността и социалните опасности, правото на военните
конфликти трябва в определени случаи да може да даде защита и срещу терористични нападения, а отнемането на печалбите от престъпността може да бъде и публичноправно легитимирано, но правните последици от тези действия трябва във всички
случаи да бъдат съобразени с правната система и вписани по подходящ начин в нея,
като се създадат правни гаранции за защита на свободите, аналогични с тези в наказателното право. В редица случаи се вижда, че тази задача не се изпълнява. В това отношение една общо насочена критика не е конструктивна и целенасочена. Оценката
на новото право на сигурността налага диференцирано разглеждане на отделните
норми и тяхното действие, а позитивното изграждане и очертаването на насоките на
бъдещото развитие изисква много повече правни и криминологични изследвания, отколкото са проведени досега.
3. Бъдещите задачи на наказателното право и криминологията
а) Дефицитът на изследвания в областта на новата архитектура на сигурността
се проявява още при нейното конструиране; всеки един от отделните режими за
сигурност е изграждан сам за себе си и поради това сборът от тях има много малко
общо с думата „архитектура”. От научна гледна точка е още по-сериозно това, че и
досега липсва обща концепция за границите и гаранциите на архитектурата на сигурността. Съществуват единични изследвания по отделни специални области, както
напр. за превантивното наказателно право, които като цяло са отхвърляни; по някои
въпроси на полицейското право и разузнаването; относно приложимостта на правото
на въоръжените конфликти към тероризма; по конституционноправните граници и
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човешките права, както и – в последно време – задълбочени изследвания по съотношението между полицейското право, правото на тайните служби и наказателнопроцесуалното право. Основната причина за тази ограничена перспектива е самоналоженото ограничаване на наказателноправната наука върху класическото наказателно право, както и често професионално ограниченото мислене в другите правни области.
Подобни дефицити се забелязват и в криминологията, където дълго време изследванията и прогнозите се концентрираха върху условното осъждане, предсрочното освобождаване и едва наскоро изследователите се обърнаха към т. нар. „predictive
analysis”.
б) Наказателноправната наука не бива да игнорира повече или без аргументи
да отхвърля превантивното право на сигурността. Не става дума само за това, че матрицата на наказателното право не действа, когато се касае за атентатори-самоубийци,
че наказателнопроцесуалното право дава малко възможности за разследване, когато
се касае за радикализиране чрез Интернет, а за това, че са необходими нови отговори
на новите заплахи. Решаващо е преди всичко, че самоограничаването на учените до
класическите правни проблеми води до съществени дефицити при гарантиране на
свободите. При това самоограничаване наказателноправниците остават верни на
своите догматични принципи и на класическото наказателно право. Те обаче не забелязват и поради това не могат да предотвратят това, че в редица важни области задачите на наказателното право са отнети и се осъществяват от други правни режими
под друг етикет (напр. „гражданска конфискация”), като по този начин предоставяните от наказателното право гаранции се заобикалят. Генералната политическа промяна
на догмите – от репресивно наказателно право към превантивно право на сигурността
вече представлява фундаментално предизвикателство пред наказателното право и
криминологията.
Досегашната липса на интерес спрямо новата архитектура на сигурността буди
съжаление още и поради това, че наказателноправниците и криминолозите, за разлика от представителите на другите области на правото, разполагат със специални знания за престъпността и контрола върху престъпността. Освен това те познават значението на гаранциите, които правовата държава дава за предотвратяване на злоупотребите с право, които в продължение на векове са отбелязвани в историята на наказателното право и които съществуват и до днес в немалко правни системи. За наказателноправната наука се подразбира в особено висока степен това, че правният контрол върху девиантното поведение има две равнопоставени, но намиращи се в постоянна колизия цели – гарантиране на сигурността и защита на свободата. Затова наказателноправната наука още от епохата на Просвещението се опитва да създаде и наложи подходящи гаранции.
С анализа на промените в правовата държава и техните последици се опитвам да
направя една първа крачка към това архитектурата на сигурността да бъде допълнена
от архитектура на свободата.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
ДЕФЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА
Татьяна Борисовна Басова
Дальневосточный федеральный университет

NORMATIVE AND LEGAL REGULATION
IN THE SPHERE OF NATIONAL SECURITY IN RUSSIA:
DEFECTS OF HUMAN RIGHTS
Tatyana Basova
Far Eastern Federal University
Abstract: Security threats recently emerging to Russia's demanded new approaches and
methods to resist them. It leads to revising of regulatory support in sphere of Russia's
national security by adopting a package of conceptual and doctrinal documents. The article
analyzes the legal foundations of strategic planning in Russia's national security in the
light of the adoption of the Federal Law „About Security”, National Security Strategy of
the Russian Federation until 2020, the concept of public security in the Russian Federation
and other legal acts. It was revealed that during the lawmaking many defects of existing
legal framework in the area of national security were made, which is impossible to correct
in the process of enforcement.
Key words: security, national security, public safety, national security strategy, the concept
of public security, improving the legal regulation, lawmaking.
Процессы планетарного развития в начале третьего тысячелетия характеризуются
резким расширением и усложнением взаимосвязей и взаимозависимостей народов и
государств. Благодаря современным достижениям науки и техники социальные связи
и общественные процессы обрели ранее неизвестное качество, свидетельствующее о
новой фазе общественного развития во всемирном масштабе – глобализации. Процессы глобализации носят всеобъемлющий характер, охватывают различные сферы
человеческой деятельности, в которых происходят глубинные преобразования. Учитывая, что глобализация трансформирует современный мировой порядок и сложившейся в начале ХХI в. конфигурации мира угрожают радикальные изменения, в этих
условиях для любого государства, в числе и для России, ключевое значение обретает
задача сохранения и упрочения национальной безопасности. Не последнюю роль в
этом процессе играет право.
Процессы планетарного развития в начале третьего тысячелетия характеризуются
резким расширением и усложнением взаимосвязей и взаимозависимостей народов и
государств. Благодаря современным достижениям науки и техники социальные связи
и общественные процессы обрели ранее неизвестное качество, свидетельствующее о
новой фазе общественного развития во всемирном масштабе – глобализации. Про209
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цессы глобализации носят всеобъемлющий характер, охватывают различные сферы
человеческой деятельности, в которых происходят глубинные преобразования. Учитывая, что глобализация трансформирует современный мировой порядок и сложившейся в начале ХХI в. конфигурации мира угрожают радикальные изменения, в этих
условиях для любого государства, в числе и для России, ключевое значение обретает
задача сохранения и упрочения национальной безопасности. Не последнюю роль в
этом процессе играет право.
Развитие правового института национальной безопасности в России сопряжено с
осуществляемым вот уже четверть века процессом преобразования отечественной
государственности. Процесс нормативно-правового регулирования в сфере национальной безопасности с начала постсоветского периода и до настоящего времени
можно условно представить в форме двух этапов.
Возникновение современной нормативно-правовой базы в сфере национальной
безопасности приходится на момент распада Союза ССР. После распада СССР в
России и прекращения противостояния между Востоком и Западом, а также усиления
сепаратистских настроений в отдельных регионах страны потребовали серьезного пересмотра существующего подхода к проблемам обеспечения безопасности российского государства.
В результате совместной работы Комиссии по разработке предложений по статусу, структуре и порядку деятельности Совета Безопасности РСФСР (была сформирована при Президенте РСФСР 19 июля 1991 г.) и комитетов Верховного Совета
Российской Федерации по безопасности и по законодательству был разработан
проект Закона Российской Федерации „О безопасности”, который был принят
Верховным Советом Российской Федерации 5 марта 1992 года (далее – Закон РФ „О
безопасности”) [2]. 20 мая 1992 г. в своей речи на первом заседании Совета безопасности Российской Федерации Президент страны Б.Н. Ельцин в качестве главного в
Законе Российской Федерации „О безопасности” определил то, что „…теперь в
России будет не человек для государства, а государство для человека” [цитирую
по:15].
12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации [1], в содержании которой несколько раз употреблен в различных контекстах термин „безопасность”. К примеру, в соответствии со ст. 13 Основного закона страны запрещено
создавать и осуществлять деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на подрыв безопасности государства; согласно п.3 ст.55
Конституции РФ допускается возможность ограничение федеральным законом прав
и свобод человека и гражданина, но лишь в той мере, в какой это необходимо в целях
обеспечения безопасности государства. Обращает на себя внимание и то, что согласно ст. 83 Конституции РФ Президент государства формирует и возглавляет Совет
Безопасности Российской Федерации, однако этот конституционный орган был образован Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1992 г. № 547 „для
обеспечения реализации функций Президента Российской Федерации по управлению
государством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области
безопасности, сохранению государственного суверенитета России, поддержанию
социально-политической стабильности в обществе, защите прав и свобод граждан” [9].
Ключевым актом первого этапа процесса нормативно-правового регулирования в
сфере национальной безопасности с начала постсоветского периода и до настоящего
времени явилось утверждение Президентом страны в декабре 1997 г. Концепции национальной безопасности Российской Федерации, в которую были внесены изменения и дополнения в январе 2000 г. [11].
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Безусловно, в рассматриваемый период были приняты и другие норма-тивноправовые акты, в которых отражено целенаправленное воздействие государства на
общественные отношения в сфере национальной безопасности. Это касалось в
большей степени различных направлений рассматриваемой сферы. Скажем, в области информационной безопасности в 2000 г. была принята Доктрина информационной безопасности [10]; в области обеспечения в Российской Федерации пожарной
безопасности, в области безопасности гидротехнических сооружений и по другим
направлениям был принят ряд Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, которые были направлены стабилизацию и упорядочение общественных
отношений в сфере национальной безопасности.
Второй этап в развитии современной нормативно-правовой базы в сфере национальной безопасности ознаменован тем, что в 2000-2008 гг. стал заметно проявляться
кризис системы национальной безопасности. К концу первого десятилетия XXI века
проявились такие вызовы и угрозы безопасности России, которые потребовали
безотлагательно корректировать подходы и методы в противодействии им. В те годы
специалисты справедливо отмечали: „Современные вызовы и угрозы национальной
безопасности России, как правило, носят комплексный характер: на одни и те же
объекты в системе безопасности могут быть нацелены различные угрозы, которые
способны создавать взаимоусиливающий эффект. Эта их особенность обусловливает
необходимость использования новых форм и методов работы для активного противодействия им и своевременной нейтрализации возможных негативных последствий”
[22].
За примером одной из таких ярко проявившихся в начале нового столетия угроз
безопасности России далеко ходить не надо. К тому времени в России уже на протяжении десяти лет предпринималась попытка активно реформировать административно-государственное управление. Нормативное обеспечение проведение административной реформы выражалось в принятии важных правовых актов, направленных на
ее реализацию [См. подробнее:14]. В рамках административной реформы руководство страны озаботилось проблемой противодействия коррупции. Как отмечалось
в изданной 25 октября 2005 г. Правительством Российской Федерации „Концепции
административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах”, по данным
исследований, проведенных фондом „Общественное мнение” „…более 76 процентов опрошенных сталкивались с проявлениями коррупции в государственном аппарате” [12]. Это ли не реальная угроза национальной безопасности страны?
Думается к 2008 г. стала очевидной неадекватность нормативно-правового обеспечения общественных отношений в сфере безопасности России и руководство
страны приступило к его модернизации. Был принят пакет концептуальных и доктринальных документов: Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (далее –
Стратегия 2009 г.) [7]; Федеральный закон Российской Федерации „О безопасности”
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ4 (далее – ФЗ „О безопасности”) [3]; Федеральный
закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ „О стратегическом
планировании в Российской Федерации”[4]; Стратегия национальной безопасности
РФ от 31 декабря 2015 г. (далее – Стратегия 2015 г.)[8]; „Концепция общественной
безопасности в Российской Федерации” утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября 2013 г., № Пр-2685 [6];
Содержание нормативно-правовых актов, обеспечивающих развитие правового
института национальной безопасности в России с начала постсоветского периода и
до настоящего времени, не осталась без внимания научной общественности. Предметом научных дискуссий отечественных юристов выступает немало проблем, выте211
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кающих из анализа содержания документов, которые нормативно обеспечивают воздействие на поведение людей и общественные отношения в сфере безопасности
России.
Остановимся на тех изъянах и недочетах, допущенных в процессе правотворческой деятельности, которые обусловили ненадлежащее качество законодательства в
сфере национальной безопасности России. Недостатки в нормативно-правовом регулировании института безопасности вызывают в процессе правоприменения множество трудностей и не обеспечивают его надлежащее функционирование. Подобные
дефекты особенно опасны, поскольку не способствуют укреплению конституционных основ национальной безопасности Российской Федерации.
Один из недочетов в нормативно-правовом регулировании в сфере национальной
безопасности России связан с употреблением терминов „безопасность” и „национальная безопасность”.
В ст. 1 Закона РФ „О безопасности” (признан утратившим силу Феде-ральным
законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ) под безопасностью понималось состояние
защищенности жизненно важных интересов (то есть совокупности потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития) личности (права и свободы), общества (материальные и духовные ценности) и государства (конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность) от внутренних и внешних угроз [3 ].
Не укрылся от специалистов тот факт, что определяя „безопасность” как понятие
законодатель не счел необходимым уточнить о какой её разновидности идет речь: о
национальной, государственной и т.п. Это породило разноголосицу в анализе данного определения учеными, когда одни полагали, что законодатель имел ввиду государственную безопасность, а другие – усмотрели в позиции законодателя национальную
безопасность [20, с.249].
Предложенная законодателем дефиниция „безопасность” страдала недостаточной
четкостью. Ученые правомерно вопрошали: почему в данном понятии речь идет
лишь о состоянии защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства, а незащищенность второстепенных интересов не имеет отношение к
безопасности? Декларативный характер дефиниции „безопасность” объяснялся
„неопытностью” законодателя, неразработанностью терминологии [23].
Спустя три года в нормативно-правовых актах впервые легально был употреблен
термин „национальная безопасность”, а именно – в Федеральном законе „Об информации, информатизации и защите информации” от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ [5] (в
настоящее время утратил силу), а спустя год данный термин уже в виде дефиниции
был представлен в июле 1996 г. в Послании Президента РФ „О национальной безопасности”, в котором под национальной безопасностью понималось „состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства” [13].
Фактически дефиниция „национальная безопасность” в Послании Президента РФ
была идентична понятию „безопасность”, закрепленному в Законе РФ „О безопасности”, что представляется в корне неверным, ибо второе из обозначенных понятий
гораздо шире первого.
В действующем ФЗ „О безопасности” не фигурирует легально определение
„безопасность”. В ст. 1 данного законодательного акта сказано: „Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации (далее – безопасность, национальная безопасность), полномочия и функции федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации (далее – Совет Безопасности)”[3]. После перечисления различных
видов безопасности законодатель подводит их под знаменатель (заключенный в
скобках) терминов „безопасность” и „национальная безопасность” также понимания
их как идентичные.
Такое понимание соотношения указанных терминов представляется в корне неверным, ибо понятие „безопасность” гораздо шире второго из перечисленных понятий – „национальная безопасность” отождествлять недопустимо, „поскольку национальная безопасность является частью общего явления безопасности” [17, с.24].
В развитие положений ФЗ „О безопасности” 12 мая 2009 г. Указом Президента
РФ был утвержден концептуальный документ – „О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года”, который был заменен другой редакцией –
31 декабря 2015 г. Указом Президента РФ была утверждена новая Стратегия
национальной безопасности России [8].
К числу новелл Стратегии 2015 г. следует отнести изменение формулы определения термина „национальная безопасность”, который в Стратегии 2009 г. был определен как „состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства” [8].
Тогда как в ст. 6 Стратегии 2015 г. легально закреплено следующее определение:
„Национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности”[8].
В новой формуле термина „национальная безопасность” исключено указание на
обеспечение обороны и безопасность государства. Оборона страны представлена наряду с различными видами безопасности самостоятельной составляющей национальной безопасности.
Вместе с тем теоретики вопрос о видах национальной безопасности, их соотношении относит к числу дефектов правотворчества, верно полагая, что четкая классификация видов национальной безопасности играет методологическую роль в построении всей системы национальной безопасности и ее правовом регулировании, а
знание этих видов способствует выработке наиболее правильных стратегии и тактики
выявления и противодействия угрозам безопасности России [19, с.45]. По этому
поводу Н.Г. Кутьин справедливо заметил: „В целом в действующем российском законодательстве нет четкого определения видов национальной безопасности, а разные
ученые разрабатывают сотни ее видов (конституционная, правовая, юридическая и
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др.) в соответствии со своими научным и профессиональным интересом. Это приводит к „размыванию” понятия „национальная безопасность” [18, с.14 ].
Стратегия 2009 г. содержала подраздел „Государственная и общественная безопасность”, который обосновано с позиции соблюдения правил юридической техники критиковался учеными в связи с тем, что в нем четко не разграничены вопросы
государственной и общественной безопасности, а стратегические цели и источники
угроз для указанных видов безопасности соединены” [16, с.18].
В Стратегии 2015 г. подраздел „Государственная и общественная безопасность”
изменений практически не претерпел. Две самостоятельных разновидности безопасности, имеющие различные стратегические цели и источники угроз объединены воедино.
В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 14 ноября 2013 г., дана трактовка понятия общественной безопасности, под которой понимается „состояние защищенности человека и гражданина,
материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” [6].
Неужели наличие легально определенной категории „общественная безопасность” не навел субъектов законотворчества на мысль о необходимости „развести”
вопросы государственной и общественной безопасности в Стратегии 2015 г. как документе стратегического планирования, разграничив эти самостоятельные разновидности национальной безопасности.
Создатели нормативно-правовой базы в сфере безопасности должны стремиться
к приведению её в единую непротиворечивую систему, что позволит более эффективно обеспечить национальную безопасность Российской Федерации. А между тем
„дефинитивный хаос”, предопределенный отставанием правовой теории, отраслевых
доктрин от современной действительности правового регулирования [21, с.16], остается, что называется, и ныне там.
Устранение выявленных в настоящей публикации и других имеющихся недочетов в нормативно-правовом регулировании в сфере национальной безопасности
России будет способствовать переходу от практики бессистемного реагирования на
опасности и угрозы к долгосрочной и научно обоснованной политике.
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Abstract: The article discusses the challenges that the countries are facing in their
antiterrorist battle. The main thesis of the author is that the measures to protect the human
rights should not contradict the antiterrorist strategies. A balance should be established
between the two. The thesis has at its core the analysis of two of the judgements of the
Grand Chamber of the European Court of Human Rights in 2016 - Armani Da Silva v.
United Kingdom and Ibrahim and Others v. United Kingdom.
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effective investigation, access to a lawyer, the right not to testify against oneself and the
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Въведение
След трагичните събития от 11 септември 2001 г. и особено след зачестилите
терористични актове в различни европейски държави в последните години се наложи
да се активизират усилията за борба с тероризма. Без съмнение държавите бяха
длъжни да отговорят на тези предизвикателства, като приложат нови методи и
средства, за да са ефективни в тяхната първостепенна цел – изкореняването на тероризма и защитата на гражданите от заплахите за сигурността им. Но при липсата на
ясна юридическа основа и определен механизъм на действие за реакция в отговор на
тези нови видове заплаха за сигурността става особено важно всички предприемани
мерки и действия да не противоречат на ценностите и стандартите на правата на човека, които европейските държави са се ангажирали да спазват.
Терористичните актове обикновено нарушават всички основни права на отделната личност. Самите стандарти в областта на правата на човека налагат на държавите
позитивни задължения да защитят правото на живот, забраната за изтезания, както и
другите права и основни свободи на човека. В същото време, изпълнявайки своите
позитивни задължения, за тях възникват и редица ангажименти, произтичащи от
международните стандарти и спазването на определени общи принципи. Един от
страничните ефекти от терористичните действия и реакцията на властите срещу тях е
опасността гаранциите за защита на правата на човека да бъдат противопоставени на
мерките, насочени към защита от тероризъм. Подобно противопоставяне обаче не
трябва да се допуска.
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Антитерористичните закони и практиката, която отхвърля или нарушава правата
на човека, е неприемлива в едно общество, ръководено от принципите за защита
правата на човека и върховенството на правото.[1,18]Важно е всички предприемани
мерки да не противоречат на ценностите и стандартите относно правата на човека, с
които са се ангажирали всички демократични държави и да не подкопават установените международни механизми, гарантиращи зачитането на тези ценности и стандарти. Следователно „трябва да се намери баланс, гарантиращ, че няма да се допусне отстъпление от установените фундаментални ценности и че правовият ред и гражданските права няма да станат жертва на „приятелски огън”.[3, 6]
Между борбата с тероризма и защитата на правата на човека не съществува неразрешим конфликт, тъй като международното право съдържа много подробни и
сложни стандарти за защита правата на човека, състоящи се от норми на международното обичайно право, както и на широк кръг от глобални и регионални договори.
Необходимо е изрично да се подчертае, че зачитането на правата на човека по никакъв начин не изключва предприемането на мерки срещу тероризма. Международните
договори позволяват редица ограничения, в определени предели, на осъществяването
на тези права, още повече че повечето от правата на човека не са абсолютни правила,
а принципи, които в конкретни ситуации влизат често в конфликт помежду си. [2,
12-13]
В такъв регионален инструмент, какъвто е Европейската конвенция за защита
правата на човека/ЕКПЧ/например, фигурират ограничения на редица относителна
права, като една от посочените „легитимни цели” е „в интерес на националната сигурност” – чл. 8§2 (правото на личен живот, включващо и неприкосновеността на
кореспонденцията и жилището), чл. 10§2 (свободата на изразяване и на разпространяване на информация) и 11§2 (свободата на сдружаване и на митингите и събранията). Наред с това в Конвенцията фигурират и права, при защитата на които, макар и
националната сигурност да не е посочена изрично, но действията на официалните
органи са продиктувани от подобни съображения, като например чл. 2, в който използването на смъртоносна сила е допустимо като изключение в строго определени
граници и при точно посочени хипотези. Такива са и правата по чл. 5 (правото на
свобода и сигурност) и чл. 6 (правото на справедлив процес), които задължават
властите да осигурят съответните гаранции – включително и на лицата, заподозрени
в извършването на действия, застрашаващи националната сигурност или срещу които
е започнало наказателно производство поради такива причини.
Възникващите правни конфликти между защитата от тероризъм и защитата на
правата на човека трябва да се разрешават посредством постигането на баланс между
съответните принципи, които са залегнали в международните норми. Практиката на
международните и националните съдилища дава ръководни насоки за постигането на
такъв баланс. В този аспект стандартите, установени от ЕСПЧ в неговата практика
имат мисията да предоставят на държавите онзи ориентир, който да ги подпомогне в
намирането на така необходимия баланс. Същевременно чрез своите решения Съдът
се явява и своеобразен коректив, благодарение на който те да променят своите
действия и практики в случай на отклонение от общоприетите норми. [4] Понякога
обаче тези решения оставят усещането, че като че ли мнозинството е готово да направи компромиси по отношение на собствената си практика и да даде по-голяма (отколкото е необходимо може би) свобода на преценка на отделните държави. Такива противоречиви усещания възникват и от двете решения, които ще бъдат коментирани в
следващото изложение. Като че ли гласовете на малцинството, изразило своето особено мнение при постановяването им, идва да покаже една обезпокоителна тенденция за
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все повече допустими компромиси с правата на човека в името на (уж) по-добрата ни
защита от терористични атаки.
В следващото изложение ще бъде направен анализ на две решения на Голямото
отделение на ЕСПЧ от 2016 г. В основата му са залегнали събитията, свързани със
самоубийствения бомбен атентат в Лондон на 5 юли 2005 г., при който избухват три
бомби в мрежата на метрото и една в автобус. Загиват 56 души, измежду които и
самите атентатори, а наред с това има значителен брой ранени. На 21 юли 2005 г.
други четири бомби са поставени на различни места в мрежата на обществения
транспорт, но те не успяват да експлодират поради липсата на достатъчно количество
хидрогенен пероксид. Лицата, които ги поставят, успяват да избягат.
I. Делото Armani Da Silva1 е свързано със смъртта на лице, погрешно заподозряно, че е един от терористите. В него основният въпрос, който се поставя пред Европейския съд по правата на човека, е дали е било проведено ефективно разследване на
действията на полицейските служби, в резултат на които се стига до смъртта на невинно лице.
Фактите
1. Поради риска атентаторите да се организират и да направят опит за други терористични актове още на следващия ден след като са открити четирите неизбухнали
бомби полицията на метрополитена организира незабавно операция по издирването
на тези лица (наречена „Тезей 2”) под командването на комендант John McDowall. На
22 юли 2005 г., в 4.20 сутринта той е уведомен, че лице на име Хюсеин Осман е идентифицирано като един от заподозрените за неуспелия атентат на 21 юли, както и че
той и още един заподозрян обитават апартамент, разположен в Лондон на улица
Scotia Road № 21. Четвърт час по-късно комендантът организира наблюдение върху
общия изход на сградите на улицата между № 17 и № 21. Целта на операцията е била
да се установи дали двамата заподозрени са в сградата и в случай, че я напуснат, да
бъдат задържани по безопасен начин. Тази стратегия не е била формулирана писмено. За изпълнението й е планирано участието на екип за наблюдение на специалните
части на полицията на метрополитена (SO12) Той е трябвало да бъде подпомогнат от
полицейски части, специално обучени, въоръжени и подготвени за участие в подобни
операции (SO19). Включените в него лица не са предупредени предварително и научават за мисията си, когато постъпват на дежурство. В акцията вземат участие и полицаи от антитерористичното звено на метрополитена (SO13). По-късно ще се установи, че в инструктажите за операцията не са включени представителите на всички
отделни екипи. А в проведения такъв с участниците от специализираното звено непосредствено преди пристигането им последните не са предупредени, че е възможно
заподозрените лица да не са на този адрес и че те трябва да действат пропорционално. У тях е създадено по-скоро убеждението, че това са неумолими и решителни
убийци и те не биха се оттеглили доброволно. И в този случай липсва протокол в
писмен вид за дадените указания.
В 9.33 от общия вход на сградите на улица Scotia Road излиза Жан Чарлз
Менезес, бразилски гражданин, който отива на работа. Той живее в сградата на № 17.
Един от полицаите, оставен на пост в камиона за наблюдение, съобщава на колегите
си, че си заслужава да се хвърли око на мъжа, който излиза. Към онзи момент все
още екипът от специалните части (SO19) не е на място и поради това, че не е можел
1

Armani Da Silva c. Royaume Uni, GCh, No 5878/08, 30.03.2016.
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да бъде прихванат от тях (както е било предвидено в плана), той е последван от агентите от звеното за наблюдение (SO12). В продължение на половин час г-н Менезес е
следван при своето придвижване последователно с два автобуса и отправянето му
към метрото. Спорен е въпросът дали към този момент той въобще е бил идентифициран като Хюсеин Осман. Във всеки случай малко преди инцидента от екипа за наблюдение е изискано да направи оценка на вероятността наблюдаваното лице да е заподозреният терорист. Участващите в операцията посочват, че е трудно да се даде
подобна оценка. В регистъра за наблюдение той е записан като неидентифициран
мъж, но в залата за наблюдение на операцията е било създадено убеждението, че това
е именно заподозряното лице.
Г-н Менезес влиза в станцията на метрото, качва се в третия вагон и сяда на седалката. В този момент в операцията се включват агентите от специалните части,
които също влизат във вагона. Има различни показания от участниците в събитията и
присъствалите трети лица дали полицаите са предупредили г-н Менезес (дали са извикали „Полиция. Ние сме въоръжени!”), дали той е направил някакво движение с
ръка при опита да се надигне от седалката, когато е бил блъснат от двама полицаи,
след което други двама полицаи от специалните части с няколко изстрела в главата
го застрелват. В следващите дни ще се окаже, че г-н Менезес няма никаква причастност към атентатите. Префектът на полицията на Голям Лондон, Министър-председателят и министърът на външните работи изразяват своите съболезнования и съжаление по повод смъртта на г-н Менезес на неговото семейство, а представител на полицията на метрополитена се среща с тях в Бразилия. Наред с това семейството е поканено да получи независима юридическа помощ от британски адвокат, чиито разходи
ще бъдат поети от британските власти.
Съгласно закона за полицията от 2002 г. (Police Reform Act 2002) и Правилника от
2004 г. относно жалбите срещу полицията и неправилното поведение на полицаите
(Police (Complaints and Misconduct) Regulations 2004), случаи, в които полицаи са
употребили огнестрелно оръжие, трябва да бъдат докладвани на Независима комисия
за оплакванията от действия на полицията. (IPCC) Целта на извършеното разследване
е била да се установи дали има данни за извършено престъпление или дисциплинарно нарушение от страна на участниците в тази операция, като се проследи цялостното й планиране и изпълнение и съответните материали да бъдат предоставени на прокуратурата. Разследването е извършено от експерти на комисията, които изслушват
повече от 890 свидетели (полицаи, експерти, трети лица, участвали на мястото на
събитията в метрото) и събират над 800 писмени и други доказателства. В първия от
изготвените от нея два доклада се посочва, че не може да има никакво съмнение, че
смъртта на един изцяло невинен човек е в резултат на съвкупността от обстоятелства
в сутрешните часове на 22 юли 2005 г. между 05.00 и 10.06. часа. В тази съвкупност
от обстоятелства са откроени редица пропуски, изразяващи се в несъгласуваност на
действията на отделните части, участвали в операцията, както и че не са били дадени
ясни указания и инструкции, че до крайни действия и употреба на оръжие може да се
стигне само, ако участниците са убедени в идентичността на съответното лице, за
което има данни, че може да е камикадзе или бомбен терорист2. В доклада са направени редица препоръки от организационен характер, но няма предложение за привли2
Т.н. сценарий „Кратос“ – съвкупност от правила, приложими в Обединеното кралство, които
трябва да се следват по отношение на индивид, заподозрян, че може да е камикадзе и които
позволяват употребата на смъртоносно сила в случай на абсолютна необходимост – бел. моя,
Св.М.
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чането към дисциплинарна или наказателна отговорност на лица, участвали в операцията. Прокуратурата от своя страна подлага на преценка събраните доказателства с
оглед на критерия за наличието на достатъчно елементи, които биха дали реалистично основание за едно евентуално осъждане или не. Тя преценява, че подобни данни
не са налице, за да започне наказателно преследване.
Прокурорът информира близките на загиналия, че той няма да повдигне обвинение срещу нито едно лице, участвало в операцията, обаче ще предяви такова срещу
префектурата като работодател на тези полицаи с мотива, че тя не е защитила живота
на жертвата. Неговото решение е потвърдено от друг прокурор един месец по-късно,
който се мотивира с изложение в обем от 50 страници. В него е посочено, че прокурорът се затруднява да установи какво точно се е случило на сцената на събитията,
тъй като показанията на участвалите в операцията и на други свидетели са изключително противоречиви.
Отказът на прокуратурата да започне наказателно преследване срещу лицата,
виновни за смъртта на г-н Менезес, е обжалван пред Върховния съд. В жалбата е оспорено становището, че нямало достатъчно елементи, които, при правилен инструктаж на журито, биха могли да доведат до евентуално доказване на вината на съответните лица (а в такива хипотези законът предвижда да не се образува наказателно производство в интерес на обществото) Посочено е, че подобно виждане противоречи на
процедурните аспекти на чл. 2 от ЕКПЧ. Върховният съд оставя без уважение жалбата, приемайки, че решението е взето от прокурор от висш ранг и че то се основава на
един задълбочен, детайлен и прецизен анализ на действията на всеки един от участвалите в операцията, а наред с това този доклад е бил подложен на контрол от независим юрист и от самия ръководител на институцията, като е приложен един добър
критерий – наличието на достатъчно елементи, за да е налице реалистична перспектива за осъждане, т.е. вероятността едно жури да достигне до извода за виновност
или по-скоро липса на вина.
През октомври 2007 г. прокуратурата започва наказателно производство срещу
Лондонската префектура в качеството й на работодател на лицата, участвали в операцията, довела до смъртта на г-н Менезес. Тя повдига 19 самостоятелни обвинения,
заключаващи се в конкретни пропуски от страна на полицията при планирането и
реализацията на самата операция. Делото приключва с осъждането на префектурата
на основание Закона от 1974 г. за нарушенията във връзка със здравето и трудовата
безопасност да заплати глоба в размер на 175 000 паунда и разноски от 385 000 паунда.
Полицията на метрополитена предприема редица мерки, за да подобри своите методи на ръководство и контрол по време на операции за борба срещу тероризма,
както и по обучение на отделните подразделения, участващи в наблюдението. Наред
с това е създадена по-добра организация за сътрудничество между отделните полицейски части и служби на национално ниво.
Семейството на г-н Менезес започва и гражданско производство срещу префекта
на Лондон във връзка с причинените неимуществени вреди, което е осъществено в
рамките на медиацията и подписаното споразумение остава конфиденциално.
Всички последвали опити да се ангажира наказателната или дисциплинарната отговорност на лицата, участвали в инцидента, от страна на семейството, са неуспешни.
2. Процедурата пред Европейския съд и решението на Голямото отделение
На 21 януари 2008 г. пред ЕСПЧ е депозирана жалба срещу Обединеното
кралство, в която е посочено, че решението да не се ангажира индивидуално наказателно производство за убийството на г-н Менезес е било в нарушение на процедурни220

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

те аспекти на чл. 2 от Конвенцията, която задължава държавите да проведат в такива
случаи ефективно разследване, за да установят фактите и да преценят дали употребата на сила в дадените обстоятелства е била оправдана, да идентифицират виновните
и евентуално – да ги санкционират. Камарата, на която делото е разпределено, се
десезира в полза на Голямото отделение, което постановява своето решение на
30 март 2016 г.
В решението е изложено в строга последователност провеждането на цялата
полицейска операция и действията на отделните полицейски подразделения, довели
до смъртта на г-н Менезес (§§17-37), започналото разследване от страна на различните органи (§§39-72), дисциплинарното производство (§§73-75), решението на прокуратурата да не започва наказателно производство и жалбата срещу същото (§§7699), производството срещу префектурата (§§100-141), както и предприетите мерки от
полицията от организационен характер за подобряване ефективността на специализираните полицейски звена (§§143-146).
Европейският съд припомня основните принципи, въз основа на които преценява
позитивните задължения на държавата от гледна точка на процедурните аспекти на
чл. 2, залегнали в неговата практика (§§229-239), както и приложението им в конкретния случай. Той последователно дава отговор на въпросите: а/дали властите са
извършили ефективно разследване от гледна точка на оправданото използване на
смъртоносна сила (§§244-256) и б/дали то е било в състояние да идентифицира отговорните лица и евентуално да ги санкционира (§§257-282)
В своето заключение след анализ на всички действия, предприети от различните
служби и органи след смъртта на г-н Менезес Европейският съд отбелязва, че фактите в настоящия случай са много драматични и разочарованието на близките от липсата на индивидуално наказателно преследване е разбираемо. Въпреки това не може
да се каже, че е била поставена под съмнение отговорността на държавните служители за смъртта на роднината на жалбоподателката. (§283) В този случай веднага щом е
било потвърдено, че г-н де Менезис не е участвал в опита за атентат на 21 юли 2005 г.,
полиция публично признава, че той е бил убит по грешка от елитни агенти, а представител на Столичната полиция пътува до Бразилия, за да изложи лично на членовете на неговото семейство извиненията на властите и да им предостави безплатна
сума, предназначена да покрие финансовите им нужди. Семейството на г-н де
Менезес също е посъветвано да потърси съвет от независим адвокат и беше уверен,
че Столичната полиция ще покрие всички разходи.
Съдът приема изложеното становище на прокуратурата, че в ситуации като тази
се случва да се причини смърт по-скоро поради пропуски в системата като цяло, отколкото поради индивидуална грешка, която би могла да ангажира дисциплинарната
или наказателната отговорност на конкретно лице. Той припомня, че в своето решение по делото McCann et autres3 е констатирал, че при комплексни полицейски опера3

McCann et autres c.Royaume Uni, GCh, No 18984/91, 27.09.1995 – делото е свързано със
смъртта на терористи от групата ИРА, убити от английски войници. На властите става известно, че се планира атака с лек автомобил в Гибралтар. В хода на операцията по задържане войниците откриват стрелба срещу заподозрените. Впоследствие се оказва, че членовете на ИРА
са били само на разузнаване, не са били въоръжени и у тях не е открито устройство за дистанционно управление за взривяването на бомби от разстояние. В своето решение Голямото отделение установява, че операцията е била лошо планирана. То посочва, че изключенията в
чл. 2§2 a), b) и c) определят не случаите, при които някой може да бъде преднамерено лишен
от живот. Те предвиждат ситуации, когато се допуска използването на сила, при които е възможно да се стигне и до неумишлено лишаване от живот (§148). Но използваната сила трябва
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ции тези пропуски могат да бъдат институционални или индивидуални или едновременно от единия и от другия вид. В конкретния случай както Независимата комисия
за оплакванията от действия на полицията, така и прокуратурата са разследвали задълбочено както институционалната отговорност на всяко от полицейските звена,
включени в операцията, така и индивидуалната отговорност на всеки един от полицаите – от обикновените агенти до техните ръководители. Решението да се ангажира
отговорността на префектурата в качеството й на работодател не е имало като последица да изключи образуването на наказателно производство срещу отделни полицейски служители. Решението да не започва такова преследване не се дължи и на пропуски в самото разследване или на толериране от страна на държавата на незаконни
актове. Според Съда то е резултат на задълбоченото разследване на прокуратурата и
заключението с оглед приетите критерии в националното законодателство, че не са
налице срещу нито един агент достатъчно доказателства, които могат да ангажират
неговата наказателна отговорност. Въпреки това са констатирани редица институционални и организационни пропуски и са изготвени детайлни препоръки. (§284)
Съдът констатира, че именно поради установените пропуски при провеждането
на цялата операция е ангажирана и отговорността на префектурата и тя е осъдена за
нарушаването на закона от 1974 г. Според жалбоподателката осъждането на префектурата не е достатъчно сериозно последствие от допуснатите пропуски при провеждането на полицейската операция, за да отговори на процесуалните изисквания на чл.
2 от Конвенцията. Съдът не споделя това становище и намира, че префектурата е била призната за виновна, а наложената й глоба, както и осъждането й да заплати разходи, които са значителни по размер, не е било изключително снизходително с оглед
характера на нарушението.
В светлината на анализа на всички предприети действия от националните власти
Европейският съд достига до заключението, че те не са нарушили процедурните си
задължения, произтичащи от чл. 2 от Конвенцията да извършат ефективно разследване по повод причинената смърт чрез огнестрелно оръжие на г-н Менезес, което да установи фактите и да прецени дали използваната сила е била оправдана в конкретните
обстоятелства, да идентифицира отговорните и ако е необходимо, да ги санкционира.
Поради това с тринадесет срещу четири гласа Голямото отделение приема, че не е
налице нарушение на чл. 2 в неговите процедурни аспекти.
3. Особените мнения
В своето общо особено мнение съдиите Karakaş, Wojtyczek и Dedov обръщат
внимание на обстоятелството, че мнозинството се е отклонило от твърдо установената практика на ЕСПЧ, че при преценката на абсолютната необходимост от използване на смъртоносна сила, за да бъде тя оправдана, следва да са налице две кумулативно дадени предпоставки – едната субективна, свързана с искреното убеждение във
връзка с грешка относно фактите, и другата – обективна, почиваща на основателни
причини, поради които убеждението е приемано като валидно към момента на съответните събития. Актовете на легитимна защита няма да доведат до наказателна отгода бъде „абсолютно необходима” за достигане на една от целите, записани в т. a), b) и c).
Текстът на чл.2§2 задължава държавите да проведат по-строго и щателно от обичайното разследване дали действията на съответните органи са били „необходими в едно демократично
общество” в съответствие с §2 на чл. 8-11. В частност, използването на сила трябва да бъде
строго съразмерно на достигането на целите, псочени в чл. 2§2 a), b) и c) (§149 от решението).
В заключение Съдът установява нарушение на чл. 2
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ворност на техните автори, само, ако тези две предпоставки са налице заедно. Вместо
това мнозинството е поставило акцент върху субективния момент – искреното убеждение, което впоследствие се е оказало погрешно. Подобна интерпретация поставя в
опасност живота на гражданите в контекста на провеждани от полицията операции,
позволявайки й да се отклони от всякаква наказателна отговорност под предлог за
легитимна защита и да се извинят актовете на груба небрежност. В своето особено
мнение съдиите подлагат на критика националното законодателство и практика, съгласно които се изследва единствено наличието на субективния елемент, докато основният въпрос, на който не е даден отговор, е друг: дали тази субективна увереност,
че бомбата ще се взриви, е била оправдана при конкретните обстоятелства на случая,
като се вземе предвид, че самата подготовка и провеждането на полицейската операция са показали редица слабости и грешки. Един от изводите е, че в настоящия случай употребата на сила от страна на съответните полицейски служители не е била
адекватно проучена и разследването, което е било проведено, не би могло да доведе
до наказването на съответните лица.
Важен фактически елемент в случая, на който се обръща внимание в особеното
мнение, е, че самата полицейска операция е била подготвена предварително. Затова
задължение на полицията е било да състави реалистичен план на акцията, позволяващ да се задържи заподозряното лице без прибягването до смъртоносна сила. Съдиите подлагат на критика действията на съответните части и намират, че те са закъснели, тъй като според тях г-н Менезес е можел да бъде задържан много по-рано, а не
да бъде изчакан да влезе в метрото и да се качи във вагона, където реализирането на
самата операция подлага на риск множество хора. Според съдиите този аспект на
случая не е бил подложен на задълбочено проучване, за да се установи отговорността
на конкретните лица. Те изразяват своето недоумение от факта, че по английското
право е невъзможно да започне наказателно преследване поради проявена небрежност срещу лицата, заради които е ангажирана отговорността на юридическото лице
поради проявената от него груба небрежност. При все, че тази отговорност на юридическото лице произтича от грешки на конкретни индивиди.
Съдиите не споделят становището на мнозинството и относно бързината, с която
е било проведено разследването от страна на властите. В своя подкрепа те се позовават на Заключителните бележки от 30 юли 2008 г. по доклада, представен от Обединеното кралство на осн. чл. 40 от Международния пакт за политически и граждански
права на Комитета по правата на човека към ООН, който е бил сезиран във връзка със
смъртта на г-н Менезес. В тези бележки е посочено, че Комитетът е загрижен от забавената процедура във връзка с установяването на фактите и обстоятелствата, при
които е бил застрелян г-н Менезес на станцията на метрото, както и че държавата е
трябвало по-енергично да осъществи разследването, като обърне внимание на въпросите относно индивидуалната отговорност и на пропуските на разузнавателните
служби и на тези по обучението на полицията. (document CCPR/C/GBR/CO/6,
paragraphe 10, caractères gras dans l’original).
Поставен под съмнение е и подходът, при който прокуратурата подлага на преценка наличието на достатъчно елементи и факти при разследването, които биха
направили вероятно едно осъждане.
Този критерий е критикуван и от съдията López Guerra в неговото особено
мнение. Той обръща внимание на един, според него основен въпрос, който не е намерил отговор при разследването – дали вътрешното убеждение на двамата агенти, в
резултат на чиято стрелба се е стигнало до летален изход по време на операцията, не
е резултат на грешни инструкции, които тези агенти са получили поради лошата ор223
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ганизация и управление на операцията и казаното по време на подготвителната среща
за операцията („да се стреля, за да се убие - §26 от решението).
Съдия López Guerra достига до извода, че при такива сложни обстоятелства властите е трябвало да проведат едно пълно разследване на всички аспекти на полицейската операция, което да е насочено и върху евентуалната отговорност за констатираните
пропуски. Фактът, че такова разследване, съпроводено с всички подходящи гаранции на
едно състезателно и публично производство, не е било проведено, е довел като своя
последица до предоставянето на имунитет на отговорните за това лица за допуснатите от
тях и установени груби грешки, които са довели до смъртта на г-н Менезес.
Решението по делото Менезес поставя сериозни въпроси в светлината на борбата
и противодействието на тероризма както във връзка с допустимата употреба на
смъртоносна сила, така и относно позитивните задължения на държавите да опазват
живота на гражданите, а така също и да провеждат ефективно разследване в случаите
на причиняване на смърт от страна на полицейските органи. Предприетите действия
от страна на властите оставят странното впечатление, че въпреки всестранността и
задълбочеността на проведеното разследване то е било насочено по-скоро да не установи ничия индивидуална вина на лицата, отговорни за провеждането на операцията.
А изводът на мнозинството от съдиите, които са приели, че не е било допуснато нарушение на чл. 2, се основава на търсенето на извинителни мотиви за доказване липсата на пропуски в проведеното разследване, защото какво значение имат действията
на правителството по публичното признаване на непростимата грешка за убийството
на едно невинно лице или осъждането на префектурата в качеството й на работодател, ако участвалите в операцията са имали нагласата да убият лице, смятано за камикадзе. При това без да са били наясно относно неговата самоличност. Тази лекота и
готовност да се отнеме човешки живот (пък бил той и на евентуален терорист) е
твърде смущаваща.
II. За държавите възниква задължения и от друг характер при провеждането на
подобни полицейски операции и задържането на заподозрени в участие в терористични актове. Те са свързани с гарантиране правата на тези лица в рамките на наказателното производство. Тези аспекти са предмет на обсъждане в делото Ibrahim and
Others v. United Kingdom. 4
Фактите
1. Делото е по повод задържането на четири лица две седмици след бомбения
атентат в Лондон на 5 юли 2005 г. и откриването на 21 юли 2005 г. други четири
бомби на различни места в мрежата на обществения транспорт, които не успяват да
експлодират поради липсата на достатъчно количество хидрогенен пероксид. Лицата,
които ги поставят, успяват да избягат. Първите трима жалбоподатели са задържани
от полицията. На тях им е отказана първоначална адвокатска защита в течение на 4
до 8 часа, за да може полицията да осъществи т.н. „разпити за сигурност”. По силата
на специални законови разпоредби5 в изключителни случаи органите на полицията
могат да откажат незабавен достъп до адвокат, когато има опасност за живота, здравето или имуществото на много хора, ако за това е дадено писмено разрешение. Проведени са няколко такива разпита в отсъствието на адвокат, при които те отричат да
4

GC, nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09.
Закон за тероризма от 2000 г. (Terrorism Act 2000) Приложение 8 към закона урежда правото
на юридическа помощ в случаите, когато се извърши задържане на лице на основание на този
закон.
5
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са поставили бомбите, както и да са знаели за тях. Обаче съгласно закона за тероризма, дори и обвиняемият да упражни правото си да не дава показания, то от това негово поведение съдът, разглеждащ делото, може да направи неблагоприятни изводи. По
време на съдебния процес тримата жалбоподатели признават участието си единствено в поставянето на бомбите на 21 юли, но не и причастността си към събитията от 5
юли. Освен това те заявяват, че бомбите не са били в състояние да избухнат. Осъдени
са на 40 години лишаване от свобода и им е отказано преразглеждане на делото от
апелативния съд.
Четвъртият жалбоподател първоначално не е заподозрян като участник в опита за
възпламеняването на бомбите. Той е призован и разпитван като свидетел. В хода на
този разпит започва да се самоуличава, като разказва за срещата си с един от тримата
задържани непосредствено преди поставянето на бомбите и за помощта, която му е
оказал. Вместо да преустановят разпита и да го информират, че има право да запази
мълчание и за правото му на достъп до адвокат, полицаите продължават да го разпитват като свидетел и приобщават показанията му към делото. По-късно той е привлечен като обвиняем, назначен му е и адвокат. Четвъртият жалбоподател е осъден за
съучастие в поставянето на бомбите и за това, че не е съобщил за готвения терористичен акт на 10 г. лишаване от свобода, но апелативният съд намалява присъдата на
осем години с оглед допуснатите процесуални нарушения в досъдебната фаза чрез
ограничаването на достъпа му до адвокат.
Процедурата пред Европейския съд
2. В своето решение от 16 декември 2014 г.6 Камарата не установява нарушение на чл. 6§3с), вземайки предвид, че изключително сериозната и непосредствена
заплаха за обществената безопасност оправдава забавянето на достъпа до адвокат.
Решението е взето с един глас против на съдия Калайджиева, която в своето
особено мнение излага редица аргументи в подкрепа на тезата, че мнозинството е
възприело изцяло безкритично тезата на Правителството. Мотивите за ограничаване
на правото на защита и достъпа до адвокат, както и правото на лицето да не се самоуличава, на практика разглеждат адвоката по принцип като заплаха за правосъдието
изобщо, а не само за конкретната категория дела.Тя изразява съжаление, че колегите
й не са направили анализ доколко тези „интервюта за безопасност” с оглед приложимата правна рамка, която не оставя място да се мълчи , както и отсъствието на адвокат, не представляват своеобразна форма на принуда. Правилният анализ на тази
ситуация, според съдия Калайджиева може да доведе до заключението, че, взети
заедно, тези обстоятелства неизбежно поставят заподозрените в ситуация, в която и
тяхното мълчание, и техните лъжи могат законно да се тълкуват в техен ущърб. Според нея съвместимостта на тази ситуация с принципите, изложени в решението по делото Сондърс, е съмнителна.7 Пропускайки да анализира едновременно дали обстоятелствата по отношение на първите трима жалбоподатели представляват принуда за
самоуличаване и какви биха били подходящите средства по силата на Конвенцията в
ситуацията, в която четвъртият жалбоподател се е самоуличил, съдия Калайджиева
поставя под съмнение дали въобще този анализ на съда е бил необходим, подходящ
или всъщност излишен, поради това, че не попада в обхвата на компетентността на
Съда и дори е нарушил свободата на преценка на вътрешните органи.
6

Сase of Ibrahim and Others v. the United Kingd (Applications nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08
and 40351/09), 16.09.2014.
7
Сase of Saunders v. the United Kingdom ,17 December 1996, § 71, Reports 1996-VI.
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Решението на Голямото отделение
3. Решението на камарата относно липсата на нарушение по отношение на първите трима жалбоподатели е подкрепено и от мнозинството съдии от състава на
Голямото отделение, което обаче установява нарушение на чл. 6§3 (с по отношение на четвъртия жалбоподател.
Съдът, позовавайки се на решението си по делото Салдуз8, посочва, че принципът, прогласен в това дело, целящ да определи съответствието на едно ограничаване
на достъпа до адвокат с правото на справедлив процес, се състои от два критерия. На
първо място, Съдът трябва да установи дали въпросните ограничения са оправдани
от основателни причини. На второ място, той трябва да прецени как това ограничение уврежда правото на защита. С други думи, той е длъжен да изследва въздействието на ограничението върху справедливостта на процеса и да каже дали последният е бил или не като цяло справедлив (§257). Според Съда липсата на убедителни причини за ограничаването на правата по чл. 6§3 (доколкото те не представляват самостоятелни права, а специфични аспекти на общото право на справедлив процес) сама по себе си не нарушава чл. 6 от Конвенцията.(§262) При наличието
на първата хипотеза – установяването на основателни причини за ограничаване на
правото на защита – Съдът следва да направи пълен преглед на целия процес, за да
прецени дали той е бил или не справедлив. При липсата на такива основателни причини той следва да прецени справедливостта на процеса, осъществявайки един
твърде стриктен контрол. Неспособността на правителството да обоснове тяхното наличие сериозно накърнява баланса и може да доведе до установяване на нарушение
на чл. 6§3с).(§265). В този случай тежестта на доказване пада върху правителството.9
Важен момент в това решение е, че според Съда, когато процедурата се разглежда като едно цяло, за да се измерят последиците от процедурните пропуски, настъпили във фазата на досъдебното производство и как те са повлияли върху цялостната
справедливост на наказателния процес, следва да бъдат взети предвид редица фактори, произтичащи от практиката на Съда. Тези фактори са изброени в решението, като
Съдът подчертава, че списъкът не е изчерпателен:
a) особената уязвимост на жалбоподателя, например поради неговата възраст или
умствените му способности;
б) законовата рамка на досъдебната процедура и допустимостта на доказателствата, събрани в хода й, когато се прилага някакво ограничително правило и е твърде вероятно поради това процедурата да бъде приета за несправедлива;
в) възможността или липсата на такава жалбоподателят да оспори истинността на
събраните доказателства и да се противопостави на тяхното включване в процеса;
г) качеството на доказателствата и съществуването или не на съмнения относно
тяхната надеждност или, от гледна точка на обстоятелствата, при които те са събрани, както и степента и естеството на всяка принуда, която е могла да бъде упражнена;
д) когато доказателствата са били събрани незаконно, дали тази незаконност би
могла да доведе до нарушаване на друга норма на Конвенцията;

8

Salduz, v. Turkey [GC], 27 November 2008.
„(...) тъй като няма никакви основателни причини, които оправдават ограничението на правна помощ на жалбоподателя, тежестта на доказване е обърната и пада върху правителството,
което трябва да докаже по убедителен начин защо по изключение и с оглед на особените
обстоятелства на конкретния случай това ограничение не е засегнало непоправимо справедливостта на производството като цяло” §301.
9
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е) ако става въпрос за изявления, тяхното естество и възможността те да бъдат
оттеглени или да се направи отказ от тях;
ж) използването на доказателства, които ползват обвинението и върху които се
основава присъдата, както и степента на важност на другите елементи в делото;
з) дали виновността е била преценена от страна на професионални магистрати
или от жури и, в последния случай – съдържанието на инструкциите, които са дадени
на журито;
и) значимостта на обществения интерес от разследването и наказването на извършеното престъпление;
к) съществуването в националното право и практика на други процедурни гаранции.(§274)
Съдът подлага на анализ всички изброени фактори, като ги съпоставя с конкретния случай (да не забравяме, че става въпрос за серия от терористични актове и един
неуспял такъв), и достига до извода, че, макар и да не са допуснати адвокати от самото начало на разпитите на първите трима жалбоподатели, следваната процедура като
цяло е била справедлива и чл. 6§3с по отношение на тях не е бил нарушен. (§§275294)
Що се отнася до четвъртия жалбоподател, съдиите обръщат внимание, че последният е призован и доброволно се явява в полицията, за да бъде разпитан като свидетел. В хода на разпита той започва да прави признания за участието си в престъпната
група, поради което полицията преустановява разпита, за да получи инструкции.
След това обаче на него не му е дадено да подпише уведомление (както е предвидено
в закона), че се смята за заподозрян и че има право да запази мълчание, както и че
има право на адвокат. Именно от този момент според Съда, гаранциите на чл. 6§1 намират приложение, защото действията на полицията са имали важни последици върху неговата ситуация и той е станал обект „на наказателно обвинение“ според автономния смисъл на чл. 6§1 на Конвенцията, така, както е тълкуван от Съда.10 Затова
Голямото отделение анализира наличието на основателни причини за ограничаване
на достъпа му до адвокат, за да установи дали процесът е бил несправедлив поради
използването на неговите самопризнания. Констатирано е, че правителството не успява да представи убедителни доказателства за наличието на особено важни обстоятелства, които да обосновават ограничаването на достъпа до адвокат. Наред с това
Съдът посочва и липсата на всякакво законово основание, въз основа на което полицията съзнателно не е информирала жалбоподателя за правото му да не се самоуличава, както и липсата на подписано разрешение, по силата на което да бъде ограничено
правото на достъп до адвокат. Анализът на всички останали фактори, които оказват
влияние върху преценката за справедливостта на процеса като цяло, обосновава заключението, че по отношение на четвъртия жалбоподател е било допуснато нарушение на чл. 6§3с).
Особените мнения
4. Това решение е взето с 15 на два гласа по отношение липсата на нарушение
на чл. 6§3с спрямо първите трима жалбоподатели и с мнозинство от 11 срещу 6 гласа
по отношение наличието на нарушение спрямо четвъртия жалбоподател.

10

Този извод на мнозинството не се възприема от съдия Махони, който в своето особено мнение поддържа, че гаранциите на чл. 6§1 не са били приложими по отношение на четвъртия
жалбоподател, защото той не е имал качеството на заподозрян или обвиняем.
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В своите особени мнения съдиите Сайо и Лафранк посочват, че колкото и сериозни да са заплахите от терористични действия за цялото общество, един съд по
правата на човека не трябва да ограничава и отслабва стандартите относно правото
на защита, които вече е установил в предходната си практика. Според тях това решение е далеч от критериите за установяване справедливостта на процеса, както са изяснени в Salduz под предлог за тълкуването му. Според тях подобна интерпретация намалява нивото на защита, без да е оправдана от добри причини и представлява
своеобразно отстъпление от вече установени стандарти. Тя води до омаловажаване на
многогодишните европейски усилия за предоставяне на висока степен на защита на
процесуалните права. Наред с това съдиите изразяват несъгласието си и относно начина, по който се прилагат новите критерии. Затова те се разграничават от решението
на мнозинството по отношение на първите трима жалбоподатели и споделят установеното нарушение по отношение на четвъртия.
Решението на Голямото отделение по това дело повдига сериозни въпроси относно границите на защита на правата на човека в случаите на разследване на такива сериозни и застрашаващи живота на много хора терористични актове и трудностите
при установяването на този баланс между интересите на отделния индивид и тези на
цялото общество.
Заключение
Терористичните заплахи неминуемо задължават държавите да предприемат мерки от различен характер, за да действат адекватно и изпреварващо с цел да опазят
живота и сигурността на своите граждани. Но ако се обединим около тезата, че борбата срещу тероризма е свързана не със сблъсък на култури, а със сблъсък на различни ценности, не бива да позволяваме накърняване на принципа за универсалността на
правата на човека, който съставлява сърцевината на нашата ценностна система и
основата на нашата легитимност в борбата срещу тероризма.[3,8]
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Abstract: This report for the first time reviews Alternative Dispute Resolution (ADR) and in
particular, using mediation techniques as part of political mediation for the purpose of
mitigating crises and conflicts before and during political elections. The authors argue that
political mediation is an effective instrument in the election processes due to its capacity to
prevent conflicts. At the same time they point that mediation techniques should be
congruent with the national mindset (culture) or, otherwsie, they would not serve their
purpose.
Key words: mediation, Alternative Dispute Resolution (ADR), cultural differences, intercultural
communications, election process, Hofstede.
Алтернативното решаване на спорове и конфликти (АРС) намира широко приложение по време на изборни процеси по света. Това не е случайно. АРС и по-специално медиацията неслучайно се нарича наука на бъдещето. Тя отразява най-съвременните начини за постигане на споразумения в най-различни области от живота, политиката, икономиката и др. Практически използването на медиацията би могло да бъде
във всички сфери, като няма област, в която тя да не помага.
Какво представлява политическата медиация, и в частност тази, която намира
приложение в изборните процеси?
Политическата медиация се различава от медиацията въобще. Бихме могли да изтъкнем няколко по-съществени характеристики на политическата медиация, а именно:
 Тя представлява посредничество от независима страна в конфликтна ситуация.
 Посредничеството е способно да сведе до минимум загубите в най-широк
смисъл при разрешение на конфликти.
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Основната цел на посредничеството се явява повишаване на ръста на
социална справедливост въобще.
В контекста на противостоенето между хората при най-различни видове
проблеми посредничеството може да се разглежда като оказване на помощ,
водене на мирни преговори чрез осъзнаване и отчитане на интересите на
всички заинтересувани в конфликта или спора страни, отчитане интересите
както на болшинството, така и на малцинството в спорни въпроси
Политическата медиация обезпечава ефективно разрешаване на спора или
конфликта.

Посредничеството способства противостоящите страни да се „чуят”, да се поставят по някакъв начин на мястото на другата страна, да съзрат допирните точки в
интересите и потребностите си. Посредникът не може да встъпва в конфликта и не
може да взема ничия страна. Той е длъжен да запази абсолютно неутрална позиция
по време на медиацията.
Важни моменти при подготовката на медиацията се явява доверието и авторитетът на медиатора или групата медиатори. Доверието и авторитетът, както и безпристрастността, трябва да са абсолютно категорични и приети от различните спорещи
страни или страни в конфликт.
Неслучайно в централата на ООН в Ню Йорк от края на 90-те години работи Отдел по алтернативни политики. Този отдел работи в тясно сътрудничество с ПРООН
(UNDP) [1] по време на политически избори в различни държави, особено в такива, в
които има сериозни спорове и конфликти преди провеждането им. Такива примери
имаше в бившите съветски републики в Централна Азия, както и в множество държави в Африка.
Алтернативното решаване на спорове и по-специално политическата медиация
намират още по-широко приложение в мирно провеждане на избори. АРС по време
на избори следва да се разглежда като част от политическата медиация.
Когато разглеждаме АРС като част от широкия спектър на политическия процес,
особено в международен аспект, веднага се налага да отчетем изключителното значение на националнитe култури [2] в него. Основоположникът на научното разбиране
за културите, проф.Хеерт Хофстеде, отбелязва, че „Различията в нагласата на груповото мислене са играли роля в историята на нациите, откакто съществуват нации“ [3].
На различни места той изследва често недоглеждания факт за това, че различните
теории и практики, насочени към подобряване на живота на хората най-общо казано,
са отражение на тясно-културните предпочитания на своите автори – неизбежно носители на културната нагласа [4] на своя произход.
Наднационални организации като ООН или ЕС по дефиниция не трябва да бъдат
доминирани от никоя национална култура. Въпреки това, те разчитат изцяло на междукултурни комуникации и сътрудничесто, за да функционират.
Както основополагащите документи на Организиацията на Обединените Нации,
така и нейните политики и практики са продукт на определен начин на мислене,
идващ от определени страни. Но в останалия свят от населението на света, тези постулати не са непременно част от вътрешната ценностна система на хората.
Прагматично погледнато, за да сме успешни при медиацията, трябва да отчитаме
и принципите, заложени в рамковите документи, но и реалностите при тяхното
осъществяване на практика. Което пък зависи от националната култура, в чиито условия става този процес.
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Да вземем като пример двугодишната програма за развитие [5] на ООН за
Киргизката република. Основното ударение в тази програма е върху предотвратяването на спорове и конфликти, отстраняването на корените на конфликтите, като много по-резултатна и миротворческа дейност от потушаването на вече възникнали сблъсъци. В тази насока, най-ефективнният инструмент се оказва именно медиацията, изразена като диалог между всички обществени нива.
За развитието и мира от първостепенно значение е съществуването в която и да е
държава на легитимно избрана, по демократичен път, от народа, държавна власт –
целта на изборите въобще. В този контекст един от ключовите въпроси се явява легитимацията на управлението (на властта въобще).
Споровете и конфликтите в която и да е държава, включително и в мирно време, се отразяват най-вече на системата на държавно управление на всяко едно звено
от системата на т.нар. вертикална власт. От своя страна, това води до още по-голяма
понижаване на доверието към институциите въобще.
Американският автор Франсис Фукуяма е известен с разработката си за значението на доверието [6], което представлява най-ефективната и най-икономична форма
на управление на човешки процеси. Но Фукуяма разглежда нациите само като разграничаването „нации с повече vs. нации с по-малко доверие”. Всъщност, доверието на
ниво общество се създава, подхранва или изгубва изключително според правилата на
националната култура, с всички нейни всеобхватни проявления.
Например, в обществата, чиято култура е егалитарна, съществуват много по-високи нива на доверие между властите и гражданите. За разлика от тях, общества с
йерархична нагласа, където съществува голяма дистанция между овластените и обикновените граждани, съществува изконно недоверие между тях. Например, в общества
с колективистична нагласа, съчетана със страх от несигурността, се смята, че промяната към по-добро може да стане чрез смяна на субектите на властта и гражданите
гласуват, водени от личностни симпатии или моментни обещания. Другаде, при култури, споделящи възгледа за универсални стандарти, както и възприемащи несигурността като нещо положително, гражданите вярват, че промяната става чрез промяна
и подобрение на самата системна рамка и гласуват по принцип за поличитески платформи.
За съжаление, противопоставянето и конфликтите ще нарастват, поне в следващите две години. Такава е прогнозата на различни поделения на организации, които
се занимават с политически прогнози. Това се вижда вече във всяка една държава в
света, на всички континенти. Конфликтите се засилват правопропорционално на растящата роля на културните различия и различната степен на развитие между различните културно-социални слоеве: например – разликите в етническите общности на
афроамериканци, латиноси, руснаци или китайци в САЩ, етническият центробежен
взрив в бивша Югославия, конфликтите между семейни кланове в Италия или между
различни етнически групи и кланове в страните от Централна Азия.
Все повече тези конфликтни точки на всички нива така или иначе ще придобиват
определен фокус в изборните процеси въобще.
И тук стигаме до основния въпрос:
Как да подходим за ограничаване на конфликтните ситуации по възможно
най-ефективен начин?
За да има мир, нормално развитие на която и да е държава, следва да има демократично свободно избрана власт, при всеобщо равно пряко избирателно право и при
запазване свободата на вота на всеки един гражданин в строгите рамки на закона в
съответните държави.
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Но същевременно културният конфликт между „така трябва да бъде” и „така е
всъщност” намира непрекъснато отражение в статистическите проучвания на обществените ценностни системи от всички сериозни научно издържани източници.[7]
Човекът и човешката психология са предопределении да разрешават житейските
проблеми по възможно най-икономичния начин.
Какво означава това? – С цел икономии, нашата психика продпочита да възприема и оценява околните според предварително изградената в нас културна нагласа, а
не да се затормозява с въпроси и съмнения какво точно се крие зад дадено поведение.
Ето това лежи в основата на всеки културен сблъсък.
За хората, които имат индивидуалистичен начин на мислене, практики като купуването на политически вот изглеждат непоносимо порочни и се интерпретират като
корупция на обществото. Но от гледна точка на хората, които живеят в социум, характерен с колективизъм (т.е. естествената склонност да принадлежим към дадена
група и тази група да ни дава закрила в замяна на лоялност), това е просто начин
обществената машина да функционира.
С това не искаме да оправдаваме подобни екстремни проявления. А искаме да
подчертаем необходимостта от културологична грамотност на тези, които са призвани да извършват такова сложна, деликатна и високоотговорна дейност като политическата медиация, за да може тя ефективно да се справя с тези прояви. Очевидна е
необходимостта от фина настройка на определени „добри практики”, които са добри
в едни културно-социални условия, но не толкова резултатни в друга среда.
Способността да се идентифицират разликите в груповото мислене на ниво национална култура, да се интерпретират правилно поведения, които са по същество
многозначни и плод на хилядолетно развитие – това не е даденост. Нещо повече,
поради нашия естествен културен уклон (bias), интерпретацията на различните от нас
хора е контраинтуитивна. Културната грамотност е познание и изиска специализирано обучение.
Една от определящите разлики в културната нагласа на национално ниво е по
вектора универсалност vs. партикуларност. Тези термини отразяват най-просто казано степента на наличие на двойни стандарти. Двойни стандарти съществуват навсякъде, във всички общества.
Но в културите, които имат универсалистична нагласа, преобладава тенденцията
да се третират всички хора по един и същи начин, да се прилага еднакъв стандарт.
Именно тези култури са авторите на концепцията за универсалните човешки права, залегнала в международните документи и в множество национални законодателства.
Обаче, както казахме, има разлика между „което трябва да бъде” и „което е”.
Законът е закон, а друго нещо е приложението на този закон. Все още, в редица страни, житейската реалност се отразява в тенденцията партикуларизъм, т.е. прилагането
едни стандарти за „нашите” и други стандарти за „другите”.
Разделението и прилагането на двойни стандарти са ключови фактори за наличието или липсата на доверие между различните слоеве на обществото, между
овластените субекти и тези, върху които се упражнява властта.
Изборните процеси са един специален момент, в който обществата изправени
пред възможността да променят реалността в предпочитаната от тях посока, стават
особено чувствителни на тема социална справедливост.
Ето защо по време на избори настроенията на големи групи хора са благоприятна
среда за възникването на спорове и конфликти.
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Въз основа на тезите, изложени по-горе, ето няколко основни момента, които
трябва да се прилагат при изработването на успешни стратегии за предотвратяване и
разрешаване на конфликти:
1. С оглед на всеки възможен конфликт трябва да се осигури независима страна,
която да действа повече в качеството си на насочващ консултативен орган, отколкото
на арбитър. Само по този начин може да се подсигури доверие и от двете противопоставящи се страни на конфликта.
2. При наличие на международни елементи в даден процес (например, чуждестранни наблюдатели на избори), трябва да осигури квалифицирано обучение по междукултурни комуникации. Така ще се избегне риска от превратно тълкуване на явления и ще се подобри самата ефективност при финансирането на наблюдатели или на
миротворчески мисии.
3. В самата философия на стратегията за разрешаване на конфликти трябва да
залегне идеята, че предотвратяването е винаги по-ефикасно от потушаването на сблъсъци. Ето защо медиативните институции са инструмента на бъдещето – като единствено подготвени да отчитат интересите както на болшинството, така и на малцинството.
В този смисъл ще дадем някои примери от много полезните и демократични
практики в някои от страните от Европейския съюз, като България и Румъния, например:
И в двете държави органите за управление на избори работят в тясно сътрудничество и взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи, както
и с органите на Министерството на външните работи при и по време на избори.
Представители на ЦИК от Република България например участват в обучения на съставите на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване на потенциални
престъпления, по актуализиране на опасностите, свързани с определени негативи
като потенциално контролиране на вота, двойно гласуване и др. По същия начин
ЦИК участва в обучение на специализирани състави на Министерството на външните
работи при и по повод създаване на секции в чужбина, при специфични въпроси,
свързани с уседналост, като задължително условие за легитимно право на глас, например. В ЦИК на Република България, пак като пример, винаги има разработени оперативни планове за действие по време на избори, които предвиждат до най-малка
подробност възможностите за реакция на ЦИК по време на изборни процеси.
Изпълнителната власт в Република България обикновено съсредоточава в лицето
на някой от вицепремиерите координацията и действията на министрите и съответните министерства по време на избори. Предприемат се редица мерки и оперативни
планове за действия по време на избори. Вицепремиерите често се канят в централния изборен орган като независим орган по управление на изборите и за координиране на съответни действия между ЦИК и различните министерства.
В заключение, искаме да очертаем главното и непосредствено предизвикателство
пред съвременните общества – без изключение и независимо от тяхното политическа
система, икономическо равнище или технологично ниво. Става дума за социалната
справедливост – една тема, която е водеща в момента във всички измерения на общественото мнение: на Запад, Изток, Север и Юг, в богати и бедни страни, в развити
или развиващи се общества.
С развитието на информационните технологии, хората са по-информирани, както
и все по-манипулативно информирани. Социалните различия стават прозрачно видими за всички. Сравненията между „това, което е” и „това, което би трябвало да бъде”,
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стават болезнено ясни. Усещането за социална справедливост или нейната липса
става определящ фактор за предпочитанията и за политическия вот на огромни групи
хора.
Именно това лежи в основата на нарастващ брой обществени феномени [8], които
разтърсиха обществата по целия свят, като например: Окупирай Уолстрийт, Анонимните, анти-глобализационното движение, радикализационните процеси сред мюсюлманската младеж (в и извън мюсюлманските страни), ТЗМ, както и традиционните
движения в защита на правата на малцинствата като правата на ЛГБТ, Защита на
Черния Живот, и др. [8]
През последните две години заостреното усещане за социална справедливост
поднесе редица шокови изненади за традиционната политическа класа – като
Брекзит, възходът на дясно-крайните движения в Европа, явлението Доналд Тръмп в
САЩ. Става все по-ясно, че динамичните промени на съвременните общества налагат активно търсене на алтернативни подходи за разрешаване на проблеми.
По думите на проф. Хофстеде:
„Оцеляването на човечеството ще зависи в най-широка степен от способността на хора, мислещи по различен начин, да действат заедно“ [9].
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MOTIVATION FOR LEARNING - A REFLECTION OF CAREER
PREFERENCES
Georgi Petkov, Mayiana Mitevska-Encheva, Emilia Lazarova
University of Librarianship and Information Technologies, Sofia, Bulgaria
m.mitevska@unibit.bg
Резюме: Вътрешната готовност на студентите за активно отношение към учебния процес е от значение в много отношения. Представените тук резултати са от
измерване на академичната мотивация, разбирана като конструкт, който описва
общото мотивационно състояние сред студенти и ученици и избора им на кариера.
Прилагат се психологически инструменти, разработени от български учени: за степените на академичната мотивация - Величков, Радославова, 2002 и за кариерните
типове – Карабельова, 2015. Изследвани са 110 студенти в периода в периода септември 2016 - май 2017 г. Данните са обработени с IBM SPSS Statistics 21. Основната цел на изследването е да се провери кариерният избор, като се отчете динамиката в кариерните стремежи, повлияни от съответните профили.
Ключови думи: академична мотивация, избор на кариера, ученици, студенти
Summary: Students' in-house readiness for active attitude to the learning process is
important in many ways. The results presented here are a measure of academic motivation,
understood as a construct that describes the overall motivational status among students
and students and their career choices. Psychological tools developed by Bulgarian
scientists are applied: for the degrees of academic motivation - Velichkov, Radoslavova,
2002 and for the career types - Karabelova, 2015. 152 students were studied. The data is
processed with IBM SPSS Statistics 21. The main purpose of the study is to test career
choices, taking into account the dynamics of career aspirations influenced by relevant
profiles.
Keywords: academic motivation, career choice
Изследването на академичната мотивация при студенти и активното им отношение към учебния процес е от значение за избора на кариера. Освен описанието в рамките на академичната мотивация в българската социокултурна среда, изследването се
стреми да разкрие основните детерминанти, които се включват в избора на кариера.
Цел на проучването е да се провери степента на академична мотивация и да се
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разкрият доминиращите кариерни предпочитания при студенти, както и взаимовръзката между тях.
Авторите, които обсъждат смисъла на понятието „кариерен избор” достигат до
разбирането, че чертите на индивида трябва да съответстват на изискванията на работата и така ударението се поставя върху съдържанието на кариерния избор. Различните теории в тази връзка обясняват избора на кариера с психологически феномени.
Мотивацията е основна движеща сила в поведението и дейността на човека, както и в
процеса на избор на кариера и кариерно развитие. Ето защо особено значими са
мотивите за учебна дейност. Те са динамична система върху която може да се влияе
даже и когато изборът на специалност и кариера не е съвсем осъзнат. Изучаването на
мотивите за избор на кариера и същевременно динамиката на академичните мотиви
дава възможност да се въведат корекции от една страна при мотивите за учене, а от
друга при избора на кариера. Ефективността на учебния процес е пряко свързана с
това, доколко силна е мотивацията при овладяването на бъдещата професия (Якунин,
19981).
Дж. Холанд поддържа идеята, че предимно един от личностните типове е по-силно изявен, но също така могат да формират и модел, състоящ се от повече от един
тип, който детерминира връзката между типа личност и работната среда.
В тази перспектива основното допускане в изследването е, че личностните измерения по модела на Холанд могат да имат директен и индиректен ефект върху академичната мотивация.
Изследването е проведено в периода септември 2016 - май 2017 г. и включва
общо 110 студента. Студентите се обучават в специалност „Национална сигурност”.
От респондентите 61% са жени, а 39% – мъже. Студентите са на възраст от 20 до 45
години. Всички изследвани лица получават инструкцията, че участват доброволно в
анонимно изследване за академичната им мотивация и техните кариерни стремежи.
Въпросникът за оценка на равнището на академична мотивация е разработен от
българските учени А. Величков и М. Радославова (Radoslavova, M., 2002). Той дава
възможност за проучване на вътрешната готовност на студентите и учениците за
активно отношение към учебния процес. При конструирането на метода и в психометричните показатели са заложени твърдения, които отразяват активно отношение
към учебния процес, вътрешна самодисциплина и стремеж към допълване и разширяване на получените знания. Формулирани са 11 твърдения, които имат съдържание,
отговарящо на висока академична мотивация.
Използван е и въпросник, създаден от Ч. Нийбакен, Г. Сийгъл и К. Ферлацо (C.
Niebecken, G. Siegel and K. Ferlazzo, 2003) и адаптиран за български условия от С.
Карабельова (Карабельова, 2015). Той оценява личностните характеристики и предпочитанията към типа кариера. Въпросникът съдържа деветдесет твърдения. В оригиналния вариант от изследваните лица се изисква да изберат твърдения, които се отнасят до тях. При прилагането на въпросника в български условия е избран вариант,
при който всяко твърдение се оценява с четиристепенна скала за оценка, която
варира от „изобщо не се отнася до мен” до „напълно се отнася до мен”. Този въпросник изследва психологическите типове по модела Дж. Холанд – реалистичен, изследователски, артистичен, социален, предприемачески и конвенционален. За всеки кариерен тип се използват по 15 твърдения. В края на въпросниците изследваните лица

1

Якунин В.А. Педагогическая психология: учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А.:
Полиус, 1998.
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са помолени да попълнят някои демографски данни като: пол, възраст, местоживеене,
училище/университет.
За целите на изследването са приложени редица статистически методи. Данните
са обработени с IBM SPSS Statistics 21.
Данните сочат, че преобладаващата част от изследваните лица са показали ниво
на академична мотивация, баловите стойности на която, според авторите на методиката се определя като умерена.
В сравнение с други изследвания по същата методика в българския социокултурен контекст (С. Карабельова) при сходна извадка, общият кариерен профил на изследваните лица от настоящото проучване „рисува” следната картина:
Първото място бележат кариерните предпочитания към традиционния тип, който
се характеризира с организираност, систематичност, отговорност, последователност,
точност и изпълнителност, но със слабо въображение и креативност. Преобладаващо
е желанието за работа в структурирани и познати ситуации. При изследването на С.
Карабельова този личностен тип е на последно място. Авторката смята, че подобен
личностен тип може да се свърже с кариерната котва от модела на Е. Шайн
„Сигурност/стабилност”, която се отличава с предпочитанието към интегриране на
кариерата със семейния живот. От друга страна, „може да се направи връзка и с кариерната котва „Основна/базисна идентичност”, за която е характерно, че нерядко хората жертват кариерното си развитие в полза на семейството”.
Данните от изследването по категоричен начин подчертават ролята на кариерните предпочитания при формирането и поддържането на мотивация за учене.
Табл. 1. Различия в академичната мотивация между лицата с високи бални стойности
на кариерните типове и лицата с ниски стойности
Кариерни
типове
Традиционен
Изследователски
Артистичен
Реалистичен
Социален
Предприемчив

Нива

Брой

M

SD

Високо

85

34.94

3.94

Ниско

25

32.68

3.60

Високо

85

37.18

2.75

Ниско

25

32.13

3.31

Високо

44

34.82

4.41

Ниско

66

34.17

3.65

Високо

66

33.93

3.71

Ниско

44

36.12

4.38

Високо

53

33.62

3.96

Ниско

57

36.03

3.51

Високо

49

34.08

4.49

Ниско

61

34.75

3.41

F

Sig.

6.61

.012

73.67

.000

.71

.401

6.18

.014

9.81

.002

.80

.372

Откриват се обаче сходства с предпочитанията към aртистичния стил, който е
сред първите в подреждането, тъй като респондентите са млади хора, на прага на
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своето кариерно развитие, привличани от професии, в които могат да задоволят доминиращите в поведението им потребности от автономност и независимост.
Първото място се заема от Традиционния кариерен тип. Хората, притежаващи
този карирен тип са ефективни, внимателни, организирани и съвестни. Не понасят
неточностите. Обичат да работят с документи.
На второ място са подредени предпочитанията към Изследователския тип, характеризиращ се с любознателност, прецизност и методичност, със стремежа за решаване на абстрактни проблеми, демонстриране на научна компетентност и самостоятелно намиране на нестандартни решения.
На трето място е Артистичния кариерен тип. Хора, които са оригинални, иновативни и експресивни. Крайният продукт от тяхната дейност обикновено е произведение на изкуството.
Реалистичният тип е на четвърто място. Характеризира се с ориентация към физическа дейност, прилагане на техническа компетентност, а не толкова работа с хора.
Може би този кариерен тип е на по-предно място в сравнение с подобни изследването (С. Карабельова), тъй като респондентите са до 25-годишна възраст, ученици и
студенти предимно от специалности с техническа насоченост.
Петото място, регистрирано в изследването за избора на кариера е за cоциалния
тип. Това означава, че се измества акцентът върху човешките взаимоотношения и
стремежът за работа в екип, с доминиращи мотиви за помагане на хората и отдаденост на хуманни каузи. Отговорността и загрижеността за благополучието на другите
хора е изпреварена от реалистичните нагласи.
Последното място е за Предприемчивия тип, който се отличава е качества като
самоувереност, амбициозност и авантюризъм, а също така с ориентация към развиване на лидерски умения, желание за преодоляване на бариери, справяне с предизвикателствата и конкуренцията, гъвкаво поведение.
Артистичният и предприемчивият кариерни типове не оказват влияние върху
академичната мотивация. Анализът показва, че придобитите в процеса на социализация кариерни ориентации, придобили статута на личностни черти, наричани от
Холанд кариерни типове, не само повлияват появата на мотивация за учене в различна степен, но и я отклоняват в различни посоки. Изследователският кариерен тип
например, изявен при изследваните лица в най-висока степен предизвиква статистически значимо по-високи нива на академична мотивация (M = 37.18; SD = 2.75)
в сравнение с лицата, при които кариерният тип не е така ярко изявен (M = 32.13;
SD = 3.31; F = 73.67; p = .000). Същият ефект се наблюдава и при Традиционния
кариерен тип. Лицата с по-силно изявен Традиционен кариерен тип демонстрират повисоки нива на академична мотивация (M = 34.94; SD = 3.94), в сравнение с лицата
при които този кариерен тип е по-слабо изявен (M = 32.68; SD = 3.60; F = 6.61;
p = .012).
Интерес предизвикват резултатите при анализа на другата двойка кариерни
типове – Реалистичния и Социалния. За разлика от първите два, при групата изследвани лица с добре изявен Реалистичен кариерен тип академичната мотивация е статистически значимо по-ниска (M = 33.93; SD = 3.71), от мотивацията при групата,
която не притежава същите кариерни предпочитания (M = 36.12; SD = 4.38; F = 6.18;
p = .014). Подобна е ситуацията и при проявите на Социалния кариерен тип. Лицата с
добре изразени и поддържани кариерни предпочитания в рамките на социалния тип
имат статистически значимо по-ниски нива на академичната мотивация (M = 33.62;
SD = 3.96), в сравнение с лицата при които отсъстват подобни кариерни предпочитания (M = 36.03; SD = 3.51; F = 9.81; p = .002).
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Вероятно това се дължи на факта, че в придобития в процеса на социализацията
социален опит у притежаващите последните два кариерни типа не присъстват модели, които включват повишаването на образованието като средство за достигане на
съответната кариерна изява. За разлика от първите два типа, носителите във висока
степен на Изследователски и Традиционен кариерен тип, които предпочитат да учат,
да анализират и изследват абстрактни проблеми, организирани са, упорити и последователни са.
Данните очертават многостранна насоченост на изследваните лица към професии, които се характеризират както с работа с хора, така и с физическа дейност. Респондентите в приблизително еднаква степен са ориентирани към кариери, които се
различават по своята същност. Потвърдиха се и очакванията за значими положителни
взаимовръзки между кариерните типове и академичната мотивация в аспекта на
удовлетворяване на доминиращи потребности от знания, умения и автономност.
Очевидно е, че редица възникнали в хода на изследването въпроси очакват отговори. Те обаче се нуждаят от допълнителни изследвания за проследяване на взаимовръзките между чертите на личността и кариерния избор.
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ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР И КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В УНИВЕРСИТЕТСКА
ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА
Мариана Стефанова Бънева – Попова
Университет по библиотекознание и информационни технологии
град София
е-мейл: m.baneva@unibit.bg

THE HUMAN FACTOR AND KEY COMPETENCIESFOR
LIFELONG LEARNING IN A UNIVERSITY INFORMATION
ENVIRONMENT
Абстракт: Докладът има за цел да разгледа ролята на човешките ресурси като
съществен фактор при определне на ключовите компетенции за учене през цеия живот, професионалното образование и обучение в университетска информационна
среда. Анализирани са основните задачи на университетските структури в
УниБИТ. Обърнато е внимание на значението на човешкия капитал за развитието
на професионалните знания и умения. Анализирани са критериите, които се оказват
от ключово значение за подбора на персонал за най-голяма част от ръководителите.
Ключови думи: човешки ресурси, ключови компетентности, учене през целия живот, университетска информационна среда.
Abstract: The report aims to consider the role of human resources as essential a factor in
identifying key competences for lifelong learning, vocational education and training in a
university information environment. The main tasks of the University Structures in
University of Librarianship and Information Technology. Attention is paid to the
importance of human capital for the development of professional knowledge and skills.
Criteria that prove to be key to personnel selection for the majority of managers.
Key words: human resources, key competences, lifelong learning, university information
environment.
Човешките ресурси са единственият ресурс на една организация, чрез който се
създава стойност, генерират идеи или разработват нови продукти и услуги. Една
организация може да притежава най-новата и напреднала технология, но се нуждае
от добре квалифицирани, компетентни и креативни служители, които да я прилагат в
действие и по този начин да се стремят към конкурентно предимство.
Непрестанно се повишават изискванията от страна на работодателите по отношение на уменията за работа с нови ИКТ (информационни и комуникационни технологии), както и познанията по чужди езици. Днес, благодарение на бързоразвиващите
се информационни и комуникационни технологии, хората могат да се възползват от
най-разнообразни начини за повишаване на личната си професионална квалификация.
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Мисията на съвременните доставчици на обучение е да оказват положително
влияние върху качеството на работната сила за намаляване на безработицата, запазване на заетостта и създаване на предпоставки за кариерно развитие.
Важна задача пред преподавателския състав е да се грижи и за собствената си
квалификация като решаващ фактор за осигуряване на качествено и конкурентоспособно обучение в университетска информационна среда.
Университетите участват активно в процеса на Учене през целия живот. За да
подкрепят този процес, те трябва да имат добре квалифицирани кадри, които да осигуряват протичането на качествено обучение. В случая на фокус не е само академичният състав, но и административните служители.
Непрестанната нужда от самоусъвършенстване важи както за преподаватели, така и за университетска администрация. Докато едните трябва постоянно да са в час с
новостите в съответната предметна област и да адаптират постоянно програмите и
лекциите си, другите трябва да усвояват нови знания, свързани с технологиите, нормативната база, чужди езици (заради чуждестранните студенти) или дори социални
или презентационни умения (например, ако трябва да популяризират възможностите
на университета на някой форум или дори в разговор с посетители). Всички начини
за тази „продължаваща” квалификация под една или друга форма попадат в обхвата
на концепцията за учене през целия живот, която накратко казва, че в динамиката на
съвременното развитие на обществените отношение, обучението е непрестанен процес и никога не приключва с формалната образователна степен. На практика ние продължаваме да учим и усвояваме нови знания до най-дълбока старост, а работейки в
университетска среда, където има една изключително социално ориентирана и зависима от човешките ресурси екосистема, ние неизменно се влияем от нея и поведението ни до голяма степен е мотивирано от обективните дадености.
Качеството на работната сила не е константна величина. То подлежи на промяна
под въздействието на фактори като образование, трудова дейност, социални контакти, вътрешна мотивация на индивида и др. Качеството на работната сила е средството, което прави индивида конкурентноспособен на пазара на труда. Притежаването
на определени качества прави работната сила безполезна, ако липсва желание, мотивация за икономическа активност, за участие в определени трудови дейности. При
наличие на висока мотивация, ниското качество може да бъде повишено чрез подходящо обучение за придобиване квалификация и е много важно индивидът да вземе
решение (самостоятелно, с помощта на специалист или чрез взаимодействието между
различните стилове на управление, основани на вдъхновяване и мотивиране на хората да прилагат нови подходи в работата си чрез т.нар. „лидерските стилове”, установени в съответната организация).
Както споменахме по-горе развитието на персонала на организацията е тясно
свързана с професионалната квалификация на кадрите. Професионалната квалификация на персонала е процес на овладяване на знания (общонаучни, политехнически,
общопрофесионални и специални); умения (теоретически и практически); навици и
професионално значими качества, които се придобиват чрез обучение (в образователната система и извън нея) и чрез опит в процеса на труда. Квалификацията е процес, който има три обособени цикъла: първонална подготовка на персонала; повишаване на квалификацията на персонала; преквалификация на персонала.
Същността на професионалното и квалификационно изсрастване на персонала се
изразява в неговото периодично преминаване от едни трудови дейности в други, с
по-богато съдържание на труда, при което се извършва изменение и в професионално-квалификационното му ниво в съответствие с интересите на отделната личност и
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потребностите на организацията. Израстването на персонала може да става както по
вертикала, така и по хоризонтала. Растежът по хоризонтала (на място) е израстване
на работниците и специалистите в организацията без йерархично придвижване, чрез
преминаването им от едни дейности в други с по-богато съдържание на труда.
Всеки доставчик на обучение се съобразява с изисквания и стандарти за управление на качеството. Според НАОА (Национална агенция за оценка и акредитация) за
програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии важно място е отделено на преподавателския състав. Критериалната
система, приета от НАОА на 20.10.2016 г. се базира на Стандарта ESG (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), който е създаден поради необходимостта от съизмеримост на качеството на висшето образование
в европейското образователно пространство. Според този стандарт институциите
трябва да имат разработена политика за осигуряване на качествен академичен състав,
чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление. В ESG е разгледан и въпроса свързан с научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичния състав и участието на
студентите и докторантите в нея. Публикационната дейност на преподавателите
трябва да е по проблематиката на професионалното направление в национални и
чуждестранни реферирани научни издания и такива с импакт фактор или импакт
ранг. Необходимо е организирането и участието на преподавателския състав и в извън аудиторни дейности и периодични публични събития за популяризиране на
научно-изследователската дейност. Според т.5 от критериите на НАОА за програмна
акредитация на професионалното направление / специалност от регулираните професии „институциите би трябвало да се уверят в компетентността на преподавателите си. Те следва да прилагат справедливи и прозрачни процеси за набирането и
развитието на персонала“.
Глобалните тенденции свързани със знанието влияят на структурата на работната
сила и на знанията и уменията, необходими за успех. Изследванията в световен мащаб доказват, че съществува пряка корелация между бизнес резултатите и компетенциите, върху които организацията се фокусира. Те показват, че успешните компании
се съсредоточават върху конкретен набор от компетенции, които се променят според бизнес стратегията и организационната зрялост. Успешните компании редовно
правят преглед и актуализация на компетенциите в съответствие с промените в дейността им. Поради това, индивидите, екипите и организациите, включително образователните институции, са поставени под все по-нарастващ натиск да учат през целия
живот и да се адаптират към динамично променящите се икономически, технологични и културни изисквания. Формалната образователна система обаче, и особено висшето образование, не е готова да посрещне тези предизвикателства. Развиващата се
образователна реформа, която е катализирана от интегрирането на информационните
и комуникационните технологии, има за цел да свърже формалното и неформалното
образование с иновативните решения подпомагащи ученето през целия живот и развитието на компетенции. През последните години, подходът базиран на компетенции
се среща все по-често и предлага възможност да развие гъвкави програми за обучение през целия живот. Има съществена разлика между вече остаряващите добре
организирани, но монолитни и инертни курсове за обучение основани на съдържание, които често не са в състояние да активират процесите на обучение, и новите гъвкави модели за обучение, основани на свързаност и конструктивизъм.
Основните компетенции, които следва да се търсят в потенциалните кандидати
за академична работа и които в голяма степен предопределят начина на оценяването
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им са следните: Знания; Професионална квалификация; Презентаторски умения и
медийно поведение; Лидерски качества; Чувство за екипност и липса на конфликтно
поведение.
Необходимо е всяко висше учебно училише да има установена политика, свързана с повишаване на професионалните компетенции както на академичния състав, така и на администрацията. Като регулярни средства за постигане на тази политика могат да се използват следните дейности:
- Организиране и провеждане на квалификационен курс, свързан с ИКТ в сферата на висшето образование;
- Курс по академичен английски език;
- Езикови курсове по руски, немски, френски и др;
- Провеждане на кръгли маси по проблемите на професионалната квалификация и компетенции на университетския служител и предоставяне на висококачествено административно обслужване и конкурентно висше образование;
- Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване
на преподавателите във висшите училища;
- Организиране на семинари и кръгли маси с представители на други служители от висшите учебни заведения с цел обмяна на опит и добри практики;
- Организиране и провеждане на конференции с международно участие, свързани с квалификацията и кариерното развитие на служителите в университетска информационна среда;
- Използване на интерактивни методи за повишаване на нивото на академичното преподаване.
Във всички случаи обаче следва да сме наясно с моментната снимка на вижданията на ръководителите в различните структури на университетска среда по отношение на критериите за подбор на експерти и академичен състав, приложението на
компетентностния профил с набор от компетенциите, необходими за успешното
практикуване на конкретна длъжност или професия и значимостта на обучението за
повишаване на капацитета на наличните човешки ресурси. За целта се подготви и
проведе специализирана анкета сред ръководния състав, позволяваща да получим
тези емпирични данни, върху които да стъпи анализът ни.
Тема на изследването: Темата на емпиричното изследване е: Нагласа на ръководния състав на университетска среда към компетенциите и критериите за подбор
на експерти и академичен състав (Приложение 1).
Проблемна ситуация и необходимост от провеждане на изследването: Отношението на ръководния състав е изключително важно за решаване на ключови въпроси в университетската информационна среда като например приложението на компетентностния профил с набор от компетенциите и определяне критериите за подбор на
експерти и академичен състав. От тези критерии до голяма степен зависи качеството
на кадрите в университета и респективно – неговата дългосрочна перспектива. Целта
на изследването е да установи до каква степен са обективни тези критерии и могат ли
да бъдат унифицирани с цел мултиплициране на добри практики в подбора на човешките ресурси.
Провеждането на това изследване е необходимо, за да се получат данни за
мнението на ръководителите доколко прецизността на критериите за подбор на кадри
за университетската среда е сериозен проблем и дали има сходимост на вижданията
относно наистина важните критерии, които следва да бъдат приоритизирани при подбора.
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Цел, предмет, структура на анкетата, въпроси и начин на провеждане
Цел, обект и предмет на изследването
Целта на изследването е определянето на степента на сходимост на критериите
на ръководителите относно избора на кадри за университетската среда.
Обекти на изследването са самите ръководители в контекста на субективните
им възприятия относно компетентностите и критериите за подбор на кадрите и доколко тези критерии са сходни и могат да се използват повсеместно. Важно е да се
отбележи, че критериите са от възлово значение за качествения подбор и респективно –
възможността да се оптимизират и универсализират би спомогнала за повишаване на
ефективността и резултатността на работата на кадрите, което е в основата на просперитета и авторитета на самата институция.
Предмет на изследването е оценката на целевите групи относно сериозността на
проблема, значимостта на темата и тяхната готовност да аргументират избора си на
критерии за подбор в контекста на идентифициране на добрите практики и повишаване на резултатността.
Работни хипотези на изследването са:
• Ролята на ръководителите за избор на критерии за подбор е ключова и от тях
зависи реалното избиране на кадри за университетската среда.
• Възможността критериите на един или друг ръководител да се различават от
масовата практика е естествена и възможна и следва да се анализира в контекста на образователните резултати.
• Препоръчително е да се разграничат факторите, които са обективно обусловени, от тези, върху които ръководителите могат да влияят във връзка с избора
на кандидати и да се работи систематично върху последните с цел подобряване на възможностите за развитие и реализация.
Обхват на изследването: Определянето на обхвата на изследването е съобразено
с темата и целта на изследването. Категориите анкетирани са ръководители в университетска администрация (УниБИТ).
Структура на анкетата: Анкетната форма спомага да се определи мнението на
целевите групи относно вижданията им за качествени критерии и тяхната готовност
да споделят опита си и добрите практики в подбора на човешки ресурси.
Структурата на анкетата е следната: Кратка инструкция към анкетата – разяснява накратко целта на изследването и пояснява, че анкетата е анонимна.
Въпроси, свързани с:
- познаването на проблема и неговата специфика (с цел да се установи доколко
отговорите на анкетирания са релевантни към представителността на изследването);
- доказване или опровергаване на тезата, че критериите за подбор на персонал
са относително универсални в рамките на университетска администрация и не
зависят толкова от личното отношение на ръководителите;
- анализ на критериите, които се оказват от ключово значение за подбора на
персонал за най-голяма част от ръководителите;
- изследване на мнението на целевите групи относно мерките, които следва да
се предприемат за решаване на проблема с квалификацията на кадрите, след
като вече са избрани.
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Провеждане на изследването: Анкетата е генерирана със свободно достъпен
софтуер (Google Docs) и разпространена по електронен път. Изпратени са писма до
103 ръководни кадри от УниБИТ. В рамките на първите 72 часа от анкетата са получени обратно общо 88 попълнени анкети, което предвид доброволността на анкетата
и многото въпроси (20), е едно изключително добро постижение (85%), което показва
сериозността на проблема за целевата група. От друга страна анонимността гарантира и наличието на откровени отговори и дава разумната увереност, че изследването
ще даде обективни резултати.
Анализ на резултатите и основни изводи. В рамките на получените от анкетата
отговори 61,4% от анкетираните са посочили че са жени, а 38,6% мъже. В йерархичен
план 15% от анкетираните са се самоопределили като висше управленско ниво, 26% –
като оперативно управленско ниво и 60% - като средно управленско ниво.
Анкетата съдържа общо 20 въпроса, като на някои от отговорите ще отделим поголямо внимание поради ключовото им значение за цялостната достоверност на
изводите.
1. По какъв начин бихте решили проблемите с намирането на кадри
в университетска среда с подходящи качества и умения?

На въпроса „По какъв начин бихте решили проблемите с намирането на кадри в
университетска среда с подходящи качества и умения?” отговорите са доста поляризирани, което вероятно се обяснява с различните типове кадри, които се търсят в
един или друг отдел на висшето училище. Най-голямата група (около 40%) са отбелязали Друго, което трудно се поддава на анализ, но вероятно имат предвид достатъчно
различни възможности поради спецификата на дейностите, а над една трета (по-точно 36,4%) твърдят, че сами са в състояние да обучат необходимия екип. Малко под
една четвърт (23,9%) не очакват да срещнат проблем с намирането на кадри, а прави
впечатление, че нито един от анкетираните не счита, че трябва да наема чужденци, поради липса на локални възможности, т.е. ръководните кадри в УниБИТ са убедени, че на местна почва могат да намерят или обучат необходимите им кадри, като
тази увереност е добър атестат и за собствените им образователни постижения, а наличието на подобно единомислие по-въпроса предполага една добре аргументирана
теза и наличие на екипно мислене.
Естествено наличието на увереност не е причина за ирационални аргументи и
затова на следващия въпрос „Какви хора предпочитате да наемате?”, въпреки готовността си да обучават, 75% от анкетираните признават, че предпочитат да наемат хо251
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ра с опит или поне, преминали вече съответно обучение, а едва 25% са готови да започнат на чисто и предпочитат хора без предишен опит.
2. Какви хора предпочитате да наемате?

При все това по отношение на следващия въпрос, а именно „Считате ли че образователният ценз е ключов фактор за постъпване на работа във Вашата организация?“
се оформя сериозно единодушие (86,4%) по темата, което вероятно се обяснява с
факта, че все пак в рамките на университетската среда, образователният ценз е от съществено значение.
3. Считате ли че образователният ценз е ключов фактор
за постъпване на работа във Вашата организация?

Следващият въпрос („Как набирате новите си служители за административни
позиции?”) предполага възможност за множествени отговори, но все пак само два
събират над 50% – това са отговорите „По препоръка и чрез лични контакти” (93,2%)
и – от „От образователни институции (училища и университети)” (71,6%), което показва известен скептицизъм относно общото ниво на компетентност в държавата,
както и разумната увереност в собствената преценка и в тази на други академични
институции, в сравнение с масовия случай.
Интересен е отговорът на въпроса доколко трудовият стаж е от значение за новопостъпилите служители. Докато от една страна 85% от ръководните кадри смятат, че
стажът е решаващ или важен фактор, същите са изключително скептични, че очакват
подобни кадри да се явят от чужбина и изобщо не смятат, че това е от съществено
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значение, което отново е добър атестат за увереността им в качеството на българската образователна система и квалификациите, които могат да се добият у нас.
5. До каква степен подкрепяте следните твърдения?
 Напълно съм съгласен – 1
 По-скоро съгласен – 2
 По-скоро несъгласен – 3
 Напълно несъгласен - 4

Доста разнопосочни са мненията по отношение на въпроса „Подкрепяте ли възможността от въвеждането на допълнителни критерии при провеждането на конкурс
за хабилитирани преподаватели, предвид Закона за развитието на академичния състав в Р България /ЗРАСРБ/ и Правилникът за прилагането му, където е указан реда за
заемане на академични длъжности?“ – на практика имаме почти пълен паритет, като
половината анкетирани смятат, че следва да се подкрепи напълно подобна възможност, а 46,6% считат, че Законът е напълно достатъчен по отношение на критериите
за заемане на академична длъжност. Този разнобой вероятно се дължи на недостатъчното познаване на възможностите относно въвеждане на допълнителни критерии ,
които биха могли да бъдат включени при провеждане на конкурс на хабилитирани
преподаватели и които да не са в разрез с нормативните уредби, което е пречка за
взимане на обективно и информирано решение от страна на всички ръководители.
6. Подкрепяте ли възможността от въвеждането на допълнителни критерии
при провеждането на конкурс за хабилитирани преподаватели, предвид Закона
за развитието на академичния състав в Р България /ЗРАСРБ/ и Правилникът
за прилагането му, където е указан реда за заемане на академични длъжности?
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Следващият въпрос е доста обобщаващ по отношение на необходимите критерии
за заемане на ниски, средни или високи работни позиции, като от многобройните
критерии (Трудов стаж, Добра теоретична подготовка, Практически умения, Богата
обща култура, Владеене на чужд език, Желание за учене, Стремеж за развитие, Аналитични умения, Креативност, Гъвкавост, Организационни умения, Комуникативност, Социална култура, Умения за работа в екип, Инициативност, Лоялност, Бърза
адаптивност в новата работна среда, Отношение към работата, Специфични професионални умения) прави впечатление, че повечето ръководители считат, че изискванията към средните и висшите кадри трябва да са значително по-високи (над 70% от
анкетираните считат, че по почти всеки от изброените критерии колкото по-висока е
позицията, толкова по-високи и очакванията към служителя) като по отношение на
по-ниските работни позиции относително единодушие цари единствено по отношение на трудовия стаж, практичните умения, комуникативността и работата в екип.
Следващият въпрос отново предполага комплексен отговор по отношение на
изискванията на ръководителя към кадрите (Знания, Умения, Компетентност, Личностни характеристики), като във всичките категории цари единомислие на ръководните кадри, че тези характеристики са много важни или по-скоро важни.
Прави впечатление относително обективния характер на следващото мнение на
ръководителите за допълнителните критерии за оценка.
9. В хода на конкурс двама кандидати показват еднакво ниво на развитие
на професионалните умения, съпоставим опит и образование.
По какви допълнителни критерии ще изберете онзи,
който ще стане член на Вашия колектив?

На въпроса „В хода на конкурс двама кандидати показват еднакво ниво на развитие на професионалните умения, съпоставим опит и образование. По какви допълнителни критерии ще изберете онзи, който ще стане член на Вашия колектив?“ болшинството са склонни да се доверят повече на допълнителни въпроси или мнение на специализирана комисия отколкото на субективни препоръки от бивши работодатели.
Следващите два въпроса се отнасят до оценка на ръководителите доколко новонаетите служители отговарят на изискванията на организацията по отношение на
теоретичните знания и практичните умения – има много сериозно одобрение (около
97%) на теоретичното ниво на новоназначените и не чак толкова добро, макар и прилично (77%) на техните практически умения. В крайна сметка и двете оценки говорят
за добра работа на комисията по подбора, тъй като най ¾ от новопостъпилите оче254
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видно удовлетворяват очакванията на ръководството, което е ясен индикатор, че критериите за подбор са били правилни.
Има известно разминаване във вижданията по отношение на въпроса „Съществува ли система за периодично проучване на потребностите от обучение във Вашата организация?“ като 1/3 от ръководителите считат, че има такава система, а 2/3 – че няма. Вероятно и тук разликите следва да се отнесат към различните департаменти и
отдели, тъй като възможностите са различни, но все пак си заслужава да се обърне
внимание на преобладаващото мнение и да се акцентира повече на потребностите от
обучение в организацията.
Без претенции за изчерпателност, но с известна позитивна конотация са отговорите на следващия въпрос „Осигурявате ли условия за обучение на Вашите служители в университетската среда?“, където само 8% от ръководителите считат, че не осигуряват, така че вероятно ако разглеждаме в паралел този и предишния въпрос, лесно
ще извлечем заключението, че очевидно в университетската среда има условия за
обучение, но те не се използват достатъчно.
След отговорите на въпроса „Според Вашата оценка, какъв е общият процент на
завършилите висше образование, които са заети във Вашата организация:“ има завидно единодушие (общо над 95%), че над 50% от заетите в организацията са висшисти,
което, предвид университетската среда е логично.
За съжаление на следващия въпрос „Какъв процент от Вашите служители с висше образование са участвали за осъвременяване на уменията си през последните две
години?“, отговорът по-скоро следва да се възприема критично, тъй като според 55%
от анкетираните по-малко от половината висшисти са преминали през курс за осъвременяване на уменията, а според 27% от анкетираните този процент е дори по-малък
от 10, което логично води до извода, че възможностите на университета за допълнително обучение не се използват.
15. Какъв процент от Вашите служители с висше образование са участвали
за осъвременяване на уменията си през последните две години?

След поредицата въпроси, има и чисто практичен, касаещ конкретен казус „Организирали сте в организацията обучение по чужд език за служителите от Направление
„Администрация”. Половината от служителите са доволни, половината – не. Вашите
действия?“, като от отговорите можем да заключим, че ръководните кадри се отнасят
доста сериозно към темата за обученията и всеки проблемен казус се анализира внимателно, а не се действа механично. Например в конкретния случай общо над 90% от
ръководния състав ще предприемат действия по изясняване на казуса, вместо да зао255
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биколят проблема, както предполага примерно отговора да се вкара задължително в
характеристиките на служителите владеенето на чужд език.
16. Организирали сте в организацията обучение по чужд език
за служителите от Направление „Администрация”.
Половината от служителите са доволни, половината – не. Вашите действия?

По отношение на следващия въпрос „Посочете, дали в организацията Ви са
настъпили/ще настъпят промени ….)” преобладава мнението, че такива промени в
различните аспекти (организационен, технологичен, обучителен, нормативен) са съвсем предстоящи, докато под 50% от анкетираните, считат че в последната година вече са се случили такива (изключение прави само отговорът за обучителните материали, където почти 80% от анкетираните считат, че там има сериозно развитие през
последната година).
17. Посочете, дали в организацията Ви са настъпили/ще настъпят промени
по отношение на: (Моля, маркирайте положителните отговори)

Последният въпрос, който поначало също е комплексен, предполага оценка на
ръководния състав доколко инвестициите в оборудване, специализиран софтуер, обучение и разширяване на персонала са ефективни и там преобладаващото мнение е, че
с изключение на разширяването на персонала, останалите мерки биха били ефективни, като почти 80% от анкетираните считат, че най-добър ефект би имало от обучението на служителите.
Този въпрос на практика обобщава вижданията на ръководния персонал по отношение на значимостта на обучението за повишаване на капацитета на наличните човешки ресурси и неговото желание този процес да бъде развиван и подкрепян на
всички нива на университетската йерархия.
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НЯКОЛКО ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
НА УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
гл. ас. д-р Сашо Воденичарски
Военна академия „Г. С. Раковски“

SEVERAL ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE
INVOLVEMENT OF SERVICEMEN IN SOCIAL MEDIA
Chief assistant Dr. Sasho Wodenicharsky
„G. S. Rakovski” National Defence Academy
Abstract: This report examines the benefits and dangers of the institutions' presence in
social media, with a focus on facebook, as most popular among the bulgarian users. Most
particularly, the advantages and disadvantages from servicemen participaion - with
profiles, pages, groups and events, are listed. The theoritical part is supported by many
examples.
Key words: social media, facebook, department of defence, armed forces, public affairs.
Военната терминология е напълно уместна и приложима, що се отнася до случващото се в социалните медии – и там, като във всяка военна операция, една от целите
е да бъде направен пробив; втора – да бъде разширен пробивът и изградено трайно
присъствие върху „територията”; трета – да се поддържа наблюдение посредством
мониторинг, за да се знае какво се случва, какво се говори за нас – кой ни хвали, кой
ни клевети, кой е „за”, а кой, например, е „против” военния бюджет и закупуването
на нова техника, увеличаването на заплатите в сектора за сигурност и отбрана и защо; какво влияние упражняваме – дали ни цитират, доколко посланията и действията
ни са приемани и споделяни; до каква степен можем да разчитаме на подкрепата на
инфлуенсърите в социалните медии за някой проект, но и каква съпротива бихме
срещнали и др. п.
На практика вече се оказа, че всичко изброено по-горе представлява „битка” в
съвсем ново оперативно пространство.
Разбира се, следвайки съвета на Сун Дзъ да се изправяме подготвени срещу опонентите си1, трябва „да тренираме” и институциите от сектора за сигурност и отбрана, както и служителите им за участието им в социалните медии. Или, казано с други
думи, да ги насърчим да помислят добре, преди да започнат да кликват и да скролват
учестено с мишката на компютъра си върху преминаващите пред погледа им новини,
и особено прецизно да избират съдържанието на публикациите си.
Промяната, която донесоха интернет и по-конкретно сайтовете за споделяне,
торент-тракерите и днес – социалните мрежи в живота на хората е безспорна. Това,
разбира се важи и за съвременните армии. Неслучайно, по време на семинар за въо1

По-подробно в: Сун Дзъ, Изкуството да побеждаваш, С, Хомо Футурус, 1998, с. 42 и с. 122.
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ръжените сили и социалните медии в Южна Азия, един индийски генерал находчиво
изтъкна, че мобилните устройства са „променили дори начина, по който вървим.”2
Общите предимства за потребителите, които може да донесе участието им с профили, страници, събития и групи във facebook (най-използваната социална медия от
българските потребители и вече на трето място като сайт за посещения през
декември 2017-та г., според брояча alexa.com)3 може да бъдат сведени до този, макар
неизчерпателен списък:
1. Най-доброто е, че тези сайтове ни позволяват да поддържаме връзка с приятелите, съучениците и родителите си4 – и такава е била първоначалната идея на създателите им. Това е и най-рентабилният начин да влизаме в контакт с нашите служители. Тук дори географските местоположения не са пречка за реализирането на подобни намерения;
2. Тези сайтове ни дават възможност да изпращаме и получаваме съобщения, да
качваме снимки и видеоклипове5, а отскоро и видео на живо. Като такива, те са много
интерактивни – за да можем да видим какво правят нашите приятели и роднини;
3. По този начин се постига лесно преодоляване на социалната изолация – например на възрастни и самотни хора, инвалиди със затруднено придвижване и др.;
4. Можем да изградим мрежа от контакти и да си взаимодействаме тематично и
по интереси с голям брой хора едновременно6. По този начин става твърде лесно да
разпространим мислите си сред голям брой хора, при това добре таргетирани;
5. Страниците могат да бъдат важен инструмент за популяризиране на бизнес,
услуги, продукти или сайтове. Поради големия брой хора, които редовно ги използват, те намират огромно приложение сред рекламодателите. Очаква се съвсем скоро
facebook да започне да предлага реклами и в групите на потребителите;
6. Сайтовете за социални контакти причиняват екстремни реакции. Или някой
ни харесва, или го мразим. Няма посредници;
7. Във връзка с предходното, могат да бъдат откроени и ползите при организиране на хора за защита на социални каузи, благотворителност и оказване на помощ на
нуждаещите се при природни бедствия, технологични аварии и терористични актове.
Въпреки изброеното, под „видимата част на ледената планина” на предимствата,
закономерно има и много недостатъци:
1. Най-очевидният от тях е рискът от кражба на самоличност7 и измами („Александър Николов” не е Спас от Кочериново!)8. Личната информация на потребителите
може да бъде използвана от хора, които са заподозрени в извършване на незаконни
дейности. Информация като имейл адрес, име, адрес на пребиваване, възраст и др. п.
може да се използва за извършване на онлайн престъпления;
2

https://www.linkedin.com/pulse/social-media-armed-forces-kumar-rajesh/.
https://www.alexa.com/topsites/countries/BG - последно посетен на 07.12.2017 г.
4
https://fr1402013.wordpress.com/2013/04/14/avantages-et-inconvenients-des-reseaux-sociaux/
5
Пак там.
6
Пак там.
7
https://fr1402013.wordpress.com/2013/04/14/avantages-et-inconvenients-des-reseaux-sociaux/
8
https://trud.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
E-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%8A/
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2. Освен това, много хора с профили в социалните медии твърдят, че са някой
друг и подготвят акаунтите си онлайн с невярна информация, за да заблудят нищо
неподозиращите потребители. Така че, ако не познаваме персоната лице в лице офлайн, ще се окаже много трудно да открием истинската ѝ идентичност;
3. Друг източник на безпокойство са случаите на тормоз и онлайн проследяване.
Като се има предвид, че сайтовете за социални контакти са много малко регулирани
(върху което уж се работи, но винаги твърде бавно), те могат да бъдат достатъчно лесен канал за достъп за хора, които се опитват да ни отмъстят. Те могат да разпространяват бързо злонамерени слухове сред нашите приятели и да качват и редактират нашите снимки.9
Що се отнася до присъствието на военнослужещите в социални мрежи и медии кои все пак са предимствата, които примерно facebook носи за Министерството на отбраната, подчинените му структури и Българската армия? Ползите от изработване и
въвеждане в употреба на една Стратегия за комуникация на отбраната в социалните
мрежи може да се представи в поне седем точки:
1. Мисията на Министерството на отбраната (МО) в социалните медии е преди
всичко да отговори на напълно законната необходимост да се информират сънародниците ни и данъкоплатците за протичането на всекидневните дейности във формированията и щабовете на Българската армия (БА)10. В това число влизат и новините
за военнослужещите на мисии зад граница и поддържането на връзка с техните семейства. Днес това е несравнимо по-лесно, отколкото в деня на атентата (27-ми
декември 2003 г.) срещу база „Индия” в Кербала, Ирак. Заради многото отклонени от
телефонната централа на МО позвънявания на роднини и забавената във времето
пресконференция, най-високотиражният тогава вестник „Труд” излезе със статия на
заместник-главния си редактор, озаглавена „Въздух под фуражките”...;
2. Проучване на кандидатите за работа в МО и БА и така – подобряване на комуникационните подходи при набиране на персонал. МО на Република България разполага с Военния телевизионен канал и вестник „Българска армия”, но, според едно социологическо изследване, проведено по време на професионализацията на БА, основният канал, по които кандидатите за войници научават за предложенията, доскоро оставаше „от уста на ухо”, или казано с други думи, благодарение на познат военнослужещ. Това може да се промени с професионално изградено присъствие в социалните
медии и сайтовете за споделяне като youtube;
3. Подобряване на съдържанието на информацията по темите на сигурността и
отбраната. Към ноември 2017 г., българският потребител в социалните медии е претоварен с фалшиви новини и пропагандни манипулации. Вътрешната за БА аудитория най-често се информира от сайтове на частни медии, които следват своите интереси, които не всякога съвпадат с тези на държавата. Следва да се припомни, че от
години във връзките с обществеността на Северноатлантическия пакт, в който страната ни членува, няма „пасивна информационна политика”11. Това означава своевременно разпространение на проверени новини, професионални коментари и анализи
от страна на военните медии и Пресцентъра на МО, но най-вече бърза реакция на съ9

https://fr1402013.wordpress.com/2013/04/14/avantages-et-inconvenients-des-reseaux-sociaux/
Правила за дейността „Връзки с обществеността” в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
11
NATO Policy on Public Affairs, MC 0457/2, 2011.
10
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битията в страната и чужбина на страниците и в групите с военна насоченост в социалните медии. Докато при атаката срещу база „Индия” в Кербала, Ирак се смяташе,
че срокът за започване на пресконференция е час-два (оказаха се на практика 4-5), а
смъртта на Г. Гърдев от „приятелски огън“ официално беше обявена дни по-късно –
сега се приема, че и десет минути са много, за да има официална реакция в институционалния Facebook-профил при подобно събитие;
4. Използване на социалните медии като по-добър канал за патриотично възпитание и солидарност с целите на армията. Това е лесно обяснимо: щом в тях са нашите целеви аудитории, там трябва да сме и ние. Ако те се радват на кратки непрофесионални видео клипчета, такива трябва да заснемаме и разпространяваме и ние;
5. Улесняване на пътя към „армейското” съдържание в социалните медии: ако
всяка въоръжена сила има свои собствени средства за комуникация в социалните
мрежи, всички служители ще бъдат и останат в постоянен контакт помежду си –
често това се оказва по-бърз начин за разпространяване на некласифицирана информация от локално значение;
6. Осигуряване на равнопоставеност на всички потребители на армейска информация, което е сред основните принципи на дейността „Връзки с обществеността” в
МО и БА. Пагоните и заеманите от военнослужещите длъжности не губят значение в
социалните медии, но при общуването в тях се преодоляват негативните ефекти на
ранговото влияние и субординацията. Така може да се окаже, че по-младши успяват
да предложат и аргументират нови и свежи идеи, което би било доста по-трудно в
традиционната офлайн среда на военното формирование – особено при познаването
на българската народопсихология;
7. Достигане до целевите аудитории директно, без посредничеството на традиционните медии. Това позволява да бъдат спестени на читателите и зрителите техните
грешки, недоразбиране и дори злонамереното рамкиране, акцентиране и изкривяване
на информацията относно МО и БА.
Един подобен, макар и непълен анализ на участието на военнослужещи в социалните медии би страдал от незавършеност и необективност, ако не бъдат посочени и
конкретни опасности, произтичащи както от липсата на регламентиращи документи в
областта, така и от неподготвеността на самите участници в разглежданите процеси:
1. По традиция се започва с опасността от разпространение на класифицирана
информация, или поне на чувствителна служебна такава – заради което следват наказания, но може да се стигне и до загуба на доверие у съюзниците ни;
2. Военнослужещите лесно могат да станат „жертва” на целенасочена пропаганда срещу всичко, в което са вярвали и за което са се заклели да спазват и бранят;
3. Социалните медии и особено facebook усилено се използват в частен интерес
като канали за въвличане в партийните битки и агитация, включително на униформени, докато на тях им е забранено да го правят със закон;
4. Както всички граждани, така и военнослужещите могат да станат обект на измама, що се отнася до дублирането на имената на сайтове и институции, при това с
противоположно съдържание и дори идеология. Във facebook има групи с название
„Българска армия” и други подобни, които нямат нищо общо с актуалната Българска
армия, с нейните мисия, цели и задачи;
5. Много бързо и лесно могат да бъдат разпространени слухове, негативни и
фалшиви новини, за което има многобройни примери от частни сайтове, страници и
групи. По този начин може да бъде повлияна мотивацията на военнослужещите,
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усърдността при изпълнение на техните задължения и разколебано желанието им да
участват в мисии в чужбина;
6. От неподготвеност, от липса на инструкции и стресова обстановка, но и от
глупост и скука се случва военнослужещи да споделят неподходящо текстово и видео
съдържание – дори когато правят добро на местното население в чужда държава.
Списъкът може да бъде продължен в последващо изследване.
Нарастването на броя на сайтовете за социални контакти е феноменално отчасти
поради огромната „свобода”, която предлагат. Докато интернет е превърнал света в
световно селище, социалните мрежи и медии са го довели между четирите ни стени.
Можем да се сприятеляваме, да си взаимодействаме, да се запознаем с култури и
различни места посредством тях и дори повече – „да седнем на една и съща маса”. Те
ни улесняват да разпространяваме информация и да рекламираме с минимални
разходи. Не е чудно, че това са едни от най-бързо развиващите се комуникационни
средства. С тях можем да намерим отдавна изгубени приятели, за да се запознаем с
хора със същите идеи, но можем и да бъдем намерени от злонамерени познати,
партийни пропагандисти и скучаещи хейтъри. Социалните медии и сайтовете за
споделяне ни предлагат възможности за улесняване на живота ни онлайн, но при
неправилна употреба могат да ни донесат и извънредно много неприятности.
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АЕЦ КОЗЛОДУЙ - СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
докторант Петър Драганов Джоров
доц. д-р Доника Величкова Диманова
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

KOZLODUY NPP - STRATEGIC PROJECT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA
Petar Draganov Djorov, Donika Velichkova Dimanova
Abstract: Kozloduy NPP is the only organization in the Republic of Bulgaria that operates
a nuclear facility in conditions of high technology, efficiency and competitive prices in the
production of electricity. As a subject of critical infrastructure in the Energy sector, the
NPP is classified as a object of strategic importance for National Security.
Keywords: national security, energy, critical infrastructure, object of strategic importance.
На територия на Република България, АЕЦ „Козлодуй” е единственото дружество, което експлоатира ядрено съоръжение в условия на висока безопасност, технологичност, ефективност, конкурентни цени и екологично чисто производство на електроенергия. Поддържането на високо ниво на ядрена безопасност и радиационна защита са основните приоритети за надеждна и сигурна работа на ядрените съоръжения през техния срок на експлоатация. Изхождайки от факта, че „АЕЦ Козлодуй” е
обект от критичната инфраструктура в енергийната система и дейността, която осъществява при производството на електроенергия, дават основание да се класифицира
като обект със стратегическо значение за Националната сигурност.
В тази връзка целта на доклада е да се направи анализ на политиката на страната,
относно безопасната и надеждна експлоатация на АЕЦ Козлодуй” и да се очертаят
отговорностите и функциите на органите на изпълнителна власт в изпълнение на възложените им функции от Закона за безопасно използване на ядрената енергия
(ЗБИЯЕ) и други нормативни актове регламентиращи тяхната дейност.
Национална политика. Когато говорим за стратегия в областта на национална
сигурност на преден план излизат националните ценности, приоритети, интереси, необходими условя и предпоставки за реализиране на стабилност във всички сфери на
икономическия, политически, културен и социален живот в страната.
Според Стратегията за национална сигурност, Република България се стреми да
отговори на предизвикателствата пред която е изправена, за да гарантира своята
сигурност, чрез провеждане на ясна и последователна регулаторна политика за гарантиране интересите на националната сигурност, обществото и гражданите [3]. Заплахата от терористични действия, техногенни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и необходимостта от ресурси за провеждане на превантивна дейност, дейности по
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защитата, подпомагане и възстановяване, налага необходимостта от нормативно-институционален, ресурсен и професионален капацитет за самостоятелно реагиране и
защита. Тази тенденция налага строго взаимодействие между държавните институции, системите за национална и корпоративна сигурност и все по-важният фактор –
актива в лицето на материални, финансови, информационни и човешки ресурси.
Защитата на критичната инфраструктура и преди всичко на обектите, свързани с
околната среда и енергийната сигурност на Република България са определени като
жизнено важни и със стратегическо значение за национална сигурност.
Понятието „Критична инфраструктура” се означава като елемент на система или
части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни
обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би
имало значителни последици за Република България в резултат на невъзможността да
се запазят тези функции. Чрез „защита” означаваме всички дейности, целящи гарантиране и нормално функциониране, непрекъснатост и цялост на критичните инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или тяхната уязвимост [2].
Управлението, контрола и защитата на стратегическите обекти се регулира от
държавните органи и структури, които осъществяват комплекс от мероприятия въз
основа на:
• анализ на спецификите и зависимостите в средата за сигурност и ранно предупреждаване за възникване на рискове;
• недопускане, намаляване и предотвратяване на рискове;
• противодействие на заплахи и посегателства;
• управление и преодоляване на кризи;
• установяване, означаване и защита на критичната инфраструктура.
Целта на органите и структурите е да осъществят взаимодействие и координация
при извършване изпълнението на своите дейности. Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) определя обществените отношения, свързани с държавното регулиране за безопасното управление на радиоактивните отпадъци (РАО) и отработеното ядрено гориво (ОЯГ), правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности, за осигуряване на ядрена безопасност, радиационната и физическа защита. Произтичащите от него закони и подзаконови нормативни актове са в
отговор на международните конвенции и договори, по които република България е
страна, произтичащи от европейското законодателство, стандартите и ръководствата
по безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Държавно регулиране. Използването на ядрената енергия и ядрените материали
само за мирни цели налага необходимостта от държавно регулиране за създаване на
необходимите условия в съответствие с изискванията и принципите за осигуряване и
управление на ядрената безопасност, радиационната и физическа защита.
Институционална рамка Република България разполага с необходимите институции за формиране и провеждане на националната политика в областта на безопасното
използване на ядрената енергия и за осъществяване на държавно регулиране и контрол. Отговорностите и функциите са ясно дефинирани и разпределени между отделните ведомства, както следва [3]:
• Агенция за ядрено регулиране (АЯР) – осъществява държавното регулиране
на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на
безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено
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гориво. АЯР разработва регулаторни изисквания по ядрена безопасност и радиационна защита, издава лицензии и разрешения, осъществява контрол и
налага принудителни мерки за спазване на нормативните изисквания;
Министерство на енергетиката (МЕ) провежда държавната политика в областта на развитие на енергетиката и изпълнението на енергийната политика на
страната. Министерството предлага и реализира националната стратегия за
развитие на енергетиката и националната стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;
Министерство на здравеопазването (МЗ) провежда държавната политика в областта на защитата на здравето на населението и установява задължителни
здравни норми, изисквания и правила по всички въпроси на хигиената, радиационната защита и епидемиологията. Чрез свои органи министерството осъществява специализирани функции в областта на опазване на здравето при използването на ядрена енергия и йонизиращи лъчения. Такива специализирани
органи са Националният център по радиобиология и радиационна защита и
отделите „Радиационен контрол” към Регионалните здравни инспекции;
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ръководи, координира и
контролира разработването и провеждането на държавната политика в областта на опазването на околната среда, опазването и използването на водите и
земните недра. Министерството ръководи Националната система за мониторинг на околната среда и е компетентният орган за вземане на решение по извършена оценка на въздействието върху околната среда;
Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) извършва дейности свързани със застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност и са част от критичната инфраструктура на страната. Те се определят от Министерския съвет в единен списък по предложение на съответните министри или ръководители на
ведомства след предварително съгласуване с председателя на агенцията. Осъществява контрол върху организацията за физическа защита (охрана) на обектите, включително противодействие на заплахи от терористичен характер,
който обхваща мерките за сигурност на стратегическите зони и режима на
достъп до стратегическите зони и зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности. Оказване съдействие на ръководителите на стратегически обекти и на възлагащите стратегически дейности при идентифициране и
оценка на потенциални заплахи. Издаване на разрешенията за работа при извършване на конкретна задача, свързана с изпълнението на стратегическа дейност, със срок на заемане на съответната длъжност или за срок на изпълнение
на конкретната задача.
Министерството на вътрешните работи (МВР) осигурява охраната на ядрените съоръжения и свързаните с тях обекти, определени за особено важни по отношение на физическата им защита. Министерството чрез Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” координира дейностите по
защита на населението и националното стопанство при бедствия и аварии,
включително провеждането на оценка на риска, на превантивни мерки, на
спасителни и неотложни възстановителни работи и за оказване на международна помощ;
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
министърът на отбраната също осъществяват специализирани функции в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращото лъчение.
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Съгласно ЗБИЯЕ координацията между ведомствата е отговорност на Председателя на АЯР.
Изхождайки от това и от факта, че АЕЦ „Козлодуй” е единствен лицензиант,
който експлоатира ядрено съоръжение, може да приемем, че атомната електроцентрала напълно се вписва в понятието „стратегически обект”.
АЕЦ – стратегически обект на РБ. АЕЦ „Козлодуй” се явява основен фактор в
енергийния баланс на Република България в условия на висока технологичност,
ефективност на производството, конкурентни цени и поддържане високо ниво на ядрена безопасност и радиационната защита. Като ключова роля в сектор енергетика,
обекта се явява като основна базова мощност в енергийния профил на страната. Дори
и след спирането от експлоатация на 440 MW блокове от 1 до 4, делът на производство на електрическа енергия остава на 37 % (фиг.1).

Фиг. 1. Структура и производство на първична енергия 2014 [1]

По този начин „АЕЦ Козлодуй”:
• осигурява качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото
от електрическа енергия;
• гарантира по-евтината електроенергия;
• гарантира производство на електроенергия без СО2;
• обезпечава огромно количество работни места за висококвалифицирани служители;
• съхранява и развива една от най-високо интелектуалните промишлености;
• създава предпоставки за енергийно развитие и енергийна сигурност в страната при ефективно използване на атомната енергията и енергийните ресурси;
• превръща България в надежден износител на електроенергия.
Ядрената програма на Република България стартира през 1970 г. със строителството на 1-ви енергиен блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. През 1991 г. е изграден и въведен в експлоатация последният 6-ти блок. Шестте реактора (ВВЕР-440 и
ВВЕР-1000) са реактори под налягане, използващи за гориво нискообогатен уран и
лека вода за топлоносител и забавител. В изпълнение на поетите ангажименти на
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страната свързани с присъединяване към Европейския съюз (ЕС), АЕЦ „Козлодуй”
прекратява експлоатацията на първите 4 блока преди изтичането на експлоатационния им ресурс. Към момента на площадката на ядреното съоръжение работят само
5-ти и 6-ти енергиен блок с обща мощност 2 200 МW [3].
Таблица №1: Характеристики на блоковете на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД [3,5]
Година
на включванеизключване
от
енергийната
система

Блок

Тип
реактор
мощност
MW

1.

ВВЕР-440
модел В-230

1974-2002

2.

ВВЕР-440
модел В-230

1975-2002

3.

ВВЕР-440
усъв. модел
В-230

1980-2006

4.

ВВЕР-440
усъв. модел
В-230

1982-2006

5.
6.

ВВЕР-1000
модел В-320
ВВЕР-1000
модел В-320

Статус

Окончателно
спрян
за извеждане
от ксплоатация
Окончателно
спрян
за извеждане от
експлоатация
Окончателно
спрян
за извеждане
от ксплоатация
Окончателно
спрян
за извеждане
от ксплоатация

Валидност
на
лицензията

Притежател на
лицензията

18.10.2015

ДП РАО

18.10.2015

ДП РАО

25.02.2018

ДП РАО

25.02.2018

ДП РАО

1987-

В експлоатация

05.11.2017

1991-

В експлоатация

02.10.2019

АЕЦ
Козлодуй
АЕЦ
Козлодуй

Като стратегически обект от значение за националната сигурност в страната,
следвайки държавната политика в средата за сигурност, АЕЦ „Козлодуй“ продължава
линията за постигане на сигурност в дружеството. Целта е да се определят ролите и
отговорностите за осигуряване на надеждно и устойчиво функциониране на предприятието, чрез съгласуваност на процедурите по сигурност, съгласно действащата
нормативна база в страната и ЕС. Необходимостта от ясна визия в тази област налага
създаването на процедури за установяване и означаване на критичните инфраструктурни обекти, определянето на зони, както и общ подход за оценка и подобряване на
защитата като стратегически обект за страната, с цел защита на населението, материалните и духовни ценности. По този начин би трябвало да се гарантира в достатъчна
степен сигурността на ядреното съоръжение (ЯС) и ядрения материал (ЯМ), както в
нормални условия на експлоатация (сигурност), така и при извънредни ситуации в
условия на риск (несигурност). Мисията може да бъде определена като стратегия, защото тя цели да задава основните принципи и практики за изпълнение на процесите
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по управление на сигурността, описвайки процесите, ролите и отговорностите по тях
(фиг.2).

Стратегия за сигурност на АЕЦ

Ядрена сигурност
(Защита на ядрения материал
и ядрените съоръжения)

Защита на национална
критична
инфрастр уктура

Сигурност на
електропроизводството

Управление при кризи и ОМП

Защита на
класифицираната
информация

Планиране, програмиране
и финансиране на
дейностите по сигур ността

Фиг. 2. Стратегия за сигурност „АЕЦ Козлодуй”

Придържайки се към ЗБИЯЕ, защитата на ядрения материал и ядреното съоръжение се осъществява чрез изграждане на Система за физическа защита (СФЗ) на основата на Проектна Заплаха (ПЗ) и Анализ на уязвимостта на „АЕЦ Козлодуй”. Тази
система може да бъде определена като единен интегриран комплекс от технически
средства, сили за охрана и реагиране и административни процедури, осигуряващ
оптимален режим на ядрена сигурност на обекта, включително и при транспортиране
на свежо ядрено гориво (СЯГ) и отработено ядрено гориво (ОЯГ).
Основна функция на управлението на системата за сигурността в „АЕЦ Козлодуй” е
защитата на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества от
външни и вътрешни заплахи, в съответствие с изискванията на държавното законодателство, с цел поддържане на високо ниво на безопасност и сигурност. Сигурността
може да бъде разгледана в няколко аспекта:
• Анализиране и управление на риска за сигурността на ядрените съоръжения,
ядрения материал и радиоактивните вещества на Дружеството;
• Организиране, планиране, координиране и контрол на дейностите за осигуряване, поддържане и повишаване физическата защита на ядрените съоръжения,
ядрения материал и радиоактивните вещества в съответствие с действащите в
страната нормативни актове;
• Координиране и контрол на дейностите, свързани с транспортиране на СЯГ и
ОЯГ в съответствие с условията и изискванията на ЗБИЯЕ и подзаконовите
му актове;
• Техническо обслужване, ремонт и експлоатация на техническите системи за
сигурност и телекомуникации;
• Организиране, провеждане и контрол на пропускателния режим на лица и
МПС до обособените зони;
• Взаимодействие с надзорните, специализирани контролни органи и органи на
държавната власт в областта на ядрената сигурност, физическата защита и
контрола на достъпа за лица и МПС до обособените зони на сигурност;
• Планиране за действия в извънредни ситуации свързани с физическата защита.
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Управлението на системата за сигурност осъществява своите външни взаимоотношения с Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг (БЕХ),
Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”,
Агенцията за ядрено регулиране и други (фиг.3).
ME

МО

АЯ Р

Б ЕХ

АЕЦ
К ОЗЛОДУЙ

МВР

ДАНС

Фиг. 3. Взаимодействие на „АЕЦ Козлодуй” с държавните органи
Тези взаимоотношения обхващат:
• Получаване на разрешения за използване на атомната енергия при използване
услугите на външни организации;
• Извършване на оценки за функционирането на Системата за физическа защита в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД;
• Получаване на разрешения за работа на лица в АЕЦ „Козлодуй”;
• Изготвяне и представяне на годишни отчети за състоянието на системата за
физическа защита в АЕЦ „Козлодуй”.
За прилагането на Стратегията и при разработването на процедурите по сигурност в дружеството се спазват следните нормативни и вътрешни документи:
• Виенската конвенция за гражданска отговорност при ядрена вреда;
• Конвенцията за ядрена безопасност;
• Единната конвенция за безопасност при управление на отработено ядрено
гориво и управление на радиоактивни отпадъци;
• Енергийна стратегия на Република България;
• Национална стратегия за безопасност при управление на ОЯГ и РАО;
• Закон за безопасно използване на ядрената енергия и наредбите за неговото
прилагане;
• Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
• Закон за Министерството на вътрешните работи;
• Закон и правилник на Държавна агенция Национална сигурност.
В заключение може да се посочи, че „АЕЦ Козлодуй” е производствено предприятие за електрическа енергия, представляващо сложна система от изграден инженерно-технически комплекс, включващ множество функционално обвързани мрежи и
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елементи от инфраструктурни обекти и съоръжения, разположени в пространството
по определени норми, технологични правила и технически изисквания. Висш приоритет на ръководството в организацията е осигуряването на ядрена безопасност, радиационна и физическа защита през целия срок на експлоатация на ядреното съоръжение в съответствие с лицензиите, издадени от надзорните органи.
В качеството си на стратегически обект „АЕЦ Козлодуй” поддържа високо ниво
на ядрена безопасност, чрез осигуряване на необходима прозрачност при прилагане
на най-високи стандарти, ясна стратегия и програма от мерки, включително вътрешни правила, необходими за осигуряване и поддържане качеството на всички дейности
по експлоатацията на ядреното съоръжение. За постигане на поставената си главна
цел (безопасно, ефективно и екологично чисто производство на енергия при гарантирано качество и сигурност на доставките, в съответствие с националните и международни норми) ръководството на атомната електроцентрала е декларирало прилагането на система за управление, която обединява всички изисквания към дейностите, изпълнявани от Дружеството. Системата функционира на базата на процесно-ориентиран подход с цел поддържане на взаимовръзките между процесите и дейностите за
постигане на ефективност и ефикасност в управлението и оптимално използване на
ресурсите за гарантиране на първостепенната роля на безопасността като основен
приоритет за постигане на стратегическите цели поставени пред дружеството.
Осигуряването на безопасност и защита на „АЕЦ Козлодуй” – като стратегически
обект в бързо развиващата се динамична среда на сигурност (несигурност) трябва да
бъде основен приоритет осигуряващ стабилност и сигурност за бъдещите поколения,
защото „АЕЦ Козлодуй” е пример за национална гордост за ядрената ни енергетика.
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МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА УРЕДБА НА СТАТУТА
НА РАЗЛИЧНИТЕ ОТ МНОЗИНСТВОТО, В ЧАСТНОСТ
НА ОБЩНОСТИТЕ ЗАД ГРАНИЦА В ПРАВНИ АКТОВЕ
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И В ДЕЙНОСТТА
НА ВЕНЕЦИАНСКАТА КОМИСИЯ
проф. д.ик.н. Веселин Цанков1
Резюме: Много от актовете на Съвета на Европа са посветени на правата и свободите на различните от мнозинството, в частност на общностите зад граница.
Република България е страна по основните международни договори на Съвета на
Европа и ги прилага. Отделни аспекти на приложението са особено важни при
реализиране на политическите и лични права и свободи. Това е както при изборните
правила и практики, така и при изучаването и ползването на майчин език, наред с
официалния български език, при свободата на вероизповеданието и обичаите без да
се нарушават нормите на обществения ред и морал на територията на Република
България и т.н. Периодичните спорове и искри, които припламват само още веднъж
доказват актуалността и значимостта на тези въпроси и необходимостта от научен преглед и коментар.
Ключови думи: малцинства, общности зад граница, официален език, майчин език,
гражданство; Съвет на Европа; Република България.
Summary: A number of other acts of the Council of Europe are devoted to the rights and
freedoms of the different from the majority, in particular the communities abroad. The
Republic of Bulgaria is a party to the main international treaties of the Council of Europe
and applies them. Separate aspects of the application are particularly important in the
realization of political and personal rights and freedoms. This is in the case of electoral
rules and practices, as well as in the study and use of mother tongue, along with the official
Bulgarian language, in the freedom of religion and customs, without violating the norms of
public order and morality on the territory of the Republic of Bulgaria, etc. . Periodic
controversies and sparks that only blaze once again prove the relevance and importance of
these issues and the need for scientific review and comment.
Многостранната дейност на Организацията на обединените нации по изграждането на нова нормативна уредба и на повече морал в общуването между народите и по
защита на правата на човека, в частност и на различните от мнозинството е последвана от редица регионални инициативи и проекти.
Съветът на Европа е първата голяма европейска междуправителствена организация, създадена след края на Втората световна война. Република България е член на
1

Проф. Веселин Цанков е работил като практикуващ юрист в сферите на миграция, убежище, гражданство, права на човека в различни ведомства. Бил е директор на Института за
държавата и правото. През периода 2010-2015 е представител на Република България в
Управляващия борд на Агенцията за основните права на ЕС. Има 10 монографии и над 70
научни публикации.
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Съвета на Европа от 7 май 1992 г., ратифицира и Европейската конвенция за правата
на човека и основните свободи, както и допълнителните протоколи към нея2. Тази
конвенция е особено значима, защото не само закрепва основни права и свободи и
непрекъснато ги доразвива чрез системата от протоколи, но и защото създава над национален механизъм за контрол – основно чрез Европейския съд по правата на човека, Комитета на министрите и др. По-късно Република България ратифицира Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Европейската конвенция за
гражданството, Европейската социална харта и други актове на Съвета на Европа. В
правните актове и документи на Съвета на Европа се прокламират и осигуряват основни права като идентичност; език; култура; образование; достъп до медиите; свобода на изразяване; свобода на сдружаване, свобода на вероизповедание; участие в
процеса на вземане на решения; трансгранично сътрудничество; защита на архитектурното наследство на малцинствата и други.
Отговорността за защита на малцинствата и на други лица, различни от мнозинството е основно на държавата, на чиято територия те живеят. Държавата им по произход ги защитава, за да се гарантира запазването на лингвистичните и културни
връзки между тях. Двустранните споразумения за защита на националните малцинства от техните родни държави служат само за очертаване рамката на тази защита.
Тези споразумения трябва да бъдат доразвити в националните законодателства и в
междуправителствени споразумения. Препоръчва се в двустранните споразумения да
се съдържат клаузи за приложимо право и легален механизъм за контрол върху изпълнението им.
Съветът на Европа е за спазване на общия принцип в международното право,
според който при своите взаимоотношения, държавите следва да действат съгласно
принципите и правилата на добросъседските отношения, от които трябва да се ръководят на международно ниво и по-специално в местен и регионален аспект. Той препоръчва адекватна и ефективна защита на националните малцинства като отделен
елемент на защитата на човешките права и свободи и също така като фактор за гарантиране на стабилност и демократичност.
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС)
Действието на КЗПЧОС е многоаспектно и ефикасно за развитието на демократичните процеси в държавите-членки. Интерес представлява въвеждането на текстове
от КЗПЧОС в конституционния ред на държавите-членки. Още в Преамбюла е потвърдена привързаността към Всеобщата декларация за правата на човека на ООН
(ВДПЧ на ООН). Подчертано е разбирането, че само със съвместните усилия на „европейските страни, които имат общи ценности и общо наследство от политически
традиции и идеи...” могат да се осъществят идеите прогласени от ВДПЧ. КЗПЧОС в
много по-голяма степен от ВДПЧ конкретизира и прецизира видовете права, които
имат пряко отношения към проблемите на лицата, които са различни от мнозинството (чл. 9, 10, 14). В чл. 9 е регламентирана свобода на мисълта, съвестта и религията.
По-конкретно е регламентирана „свобода да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали”. Както в почти всички международни актове и
2

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, обн. ДВ, бр. 66 от 1992.
http://www.meh.hu/nekh/Angol/7/coe/rec1201.htm
http://www.venice.coe.inst/dite/interface/english.htm
http://www.riga.lv/minelres/osce/cope90e.htm
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тук се търси мярата, като е записано, че „свободата да се изповядва религия или
убеждения подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са
необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност, за
защитата на обществения ред, здраве и морал или за защита на правата и свободите
на другите” (чл. 9). Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
отделя специално внимание на забраната за дискриминация по определени признаци.
Така например в чл. 14 от КЗПЧОС е записано: „Упражняването на правата и на свободите, предвидени в тази конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана по специално на …..принадлежност към национално малцинство
….или по друг признак”. Употребата на термина „национално малцинство” е в пряка
връзка с предходните текстове, предоставящи права на лицата, които ползват специфичен език и религия. Редица автори приемат тезата на Съвета на Европа, според
която: „не всички религиозни, езикови, етнически, културни различия и принадлежности са равностойни с принадлежност към национално малцинство и между тях на
този етап знак на равенство не се поставя”3. Тази разпоредба защитава индивидуални
права, дава гаранция, че лицата няма да бъдат дискриминирани на база принадлежност към национално малцинство, а от друга е своеобразен показател за демократичността на едно общество по критерии защита на правата на различните от мнозинството.
Към момента на приемането на приемането на КЗПЧОС общоприета дефиниция
за понятието „национално малцинство” няма и активна дискусия не е водена. По аналогия на Обществото на народите и на ООН, в хода на времето ще се търси отговор
на въпросите за понятието „национално малцинство”, неговото съдържание и параметри. Към КЗПЧОС са приети множество допълнителни протоколи, които усъвършенстват нейното действие и разширяват обхвата на предоставените права и свободи. С разпоредбите на Протокол № 1, който е ратифициран от Народното събрание
със закон през 1992 г., се регламентират основни права като право на собственост, на
образование и на свободни избори. Република България е заявила резерви по отношение на правото на собственост на чужденци върху земя и върху откриването и дейността на учебни заведения на религиозен принцип.
През 2000 г. България се присъединява и към Протокол № 4, който има съществено отношение към правата на малцинствата, чужденците и изобщо към различните
от мнозинството. Според този протокол:
- всеки, който се намира на законно основание на територията на дадена държава, има право свободно да се предвижва и да избира своето местожителство в
пределите на тази държава;
- всеки е свободен да напусне пределите на всяка държава, включително и на
своята;
- никой не може да бъде експулсиран по силата на индивидуални или колективни мерки от територията на държавата, на която е гражданин, а също така и
не може да бъде лишен от правото да влезе на територията на държавата, на
която е гражданин;
- забранява се колективното експулсиране на чужденци.
Ограничения на тези права могат да бъдат въведени в съответствие със закон,
който да отразява общия интерес в едно демократично общество.
Заедно с усъвършенстването и развитието на общите права, експертите на Съвета
на Европа работят и по разширяване на мерките за закрила на лицата, които са раз3

Вж. Хрисимова, О., цит. съч. с. 79.
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лични от мнозинството. Стъпка напред в тази посока е приемането на Протокол № 12
през 2000 г., с който се установява всеобща забрана за дискриминация по редица
признаци, включително „принадлежност към национално малцинство”4.
Интерес представлява един съвсем кратък съпоставителен анализ на основните
права и свободи, регламентирани в актовете на ООН и в актовете на Съвета на
Европа. Целта на този анализ е намиране на общото и различното с акцент реалната
защита на основните права и свободи на гражданите на държавите-членки, които са
различни от мнозинството. В пактовете на ООН (Международния пакт за граждански
и политически права и Международния пакт за социално-икономически права) са
регламентирани осем права, които не са включени в правната уредба на КЗПЧОС
(Европейската конвенция). И двата пакта на ООН предвиждат като база за свободата
на личността „правото на народите на самоопределение”, като подобен текст липсва
в КЗПЧОС. На следващо място в чл. 27 от Международния пакт за граждански и политически права на ООН (МПГПП на ООН) се регламентира „правото на етническите, религиозни и езикови малцинства да имат съвместно с другите членове на
своята група собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си
религия и да си служат с родния си език”. В чл. 14 на КЗПЧОС темата за колективни
права на малцинствата не присъства.
Докато чл. 10 от МПГПП прокламира „хуманно отношение към лишените от свобода и на уважение на присъщото на човешката личност достойнство”, то в КЗПЧОС
първоначално липсват гаранции за хуманно отношение към лишените от свобода, но
в последствие те са доразвити в Протокол № 7.
В чл. 20 от МПГПП е регламентирано, че „пропагандата на война се забранява
със закон и …всеки призив към национална, расова или религиозна омраза, който
подбужда към дискриминация, враждебност или насилие, се забранява със закон”,
докато тази тема не е развита в КЗПЧОС. В Европейската конвенция не е застъпено и
„правото на всяка личност да бъде призната за правоспособна”, което е регламентирано в чл. 16 от МПГПП.
Същевременно в допълнителните протоколи към КЗПЧОС са правно уредени
права, които не са регламентирани в двата пакта на ООН. По-конкретно това са: правото на собственост, забрана за експулсиране на собствени граждани от държавата,
на територията на която те законно пребивават и забрана за колективно експулсиране
на чужденци. По отношение на механизмите за защита по МПГПП и по КЗПЧОС,
гражданите са свободни да предпочетат кой конкретно способ на защита да използват.
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РКЗНМ) и
Европейска харта за регионалните и малцинствени езици
Паралелно с усъвършенстване на КЗПЧОС чрез приемане на допълнителни протоколи, Съветът на Европа предприема редица конкретни стъпки за усъвършенстване
на правната уредба по закрилата на лицата от малцинствен произход, чиято рамка е
дадена в чл. 14. Няколкократно се правят опити за допълнителна правна уредба на
въпросите на малцинствата. Положението на националните малцинства е разглеждано в рамките на различните структури на Съвета на Европа по различни поводи в
продължение на много години. Още през 1949 г. Парламентарната асамблея в доклад
на Комитета по правни и административни въпроси потвърди необходимостта от раз4

Вж Протокол № 12 към КЗПЧОС, цит. по Чанкова, Д., Конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи, С., 2005, с. 83-86.
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витие по „въпроса за по-широка защита на правата на националните малцинства”.
През 1961 г. Парламентарната асамблея препоръчва включването във Втори допълнителен протокол на текст, гарантиращ на националните малцинства някои права, не
покрити от уредбата в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. В Конвенцията, в разпоредбата против дискриминацията (чл.14) се регламентира „не дискриминация на база принадлежност към национално малцинство”. В Препоръка 285 (1961) се предлага следната формулировка за проекта за уредба за защитата на националните малцинства: „Лицата, принадлежащи към национално малцинство, не могат да бъдат лишени от правото, съвместно с други членове на своята група, и доколкото това е съвместимо с обществения ред, да се ползват от своята култура, да употребяват своя език, да създават свои училища и да бъдат обучавани на език
по техен избор или да изповядват и практикуват своя религия”. Комитетът от експерти, на който е възложено да обсъди дали е възможно и препоръчително да се изработи проект за такъв протокол, отлага дейността си до вземането на крайно разрешение по белгийските езикови дела, относно използването на езика в образованието5.
През 1973 г. Комитетът от експерти стига до извода, че от правна гледна точка не
съществува конкретна необходимост правата на малцинствата да са предмет на допълнителен протокол към КЗПЧОС. Експертите са приели, че няма правни пречки за
приемане на допълнителен протокол, ако това бъде препоръчано по други причини.
Няколко години по-късно Парламентарната асамблея препоръчва на Комитета на
министрите поредица от политически и правни мерки, в частност разработка на протокол или конвенция по правата на националните малцинства. В Препоръка 1134
(1990) се съдържа списък от принципи, които Парламентарната асамблея приема и
счита, че са необходими за защитата на националните малцинства. През октомври
1991 г. Управителният комитет по правата на човека получава задачата да разгледа,
както от правна, така и от политическа гледна точка условията, при които Съветът на
Европа може да предприеме дейност в защита на националните малцинства, имайки
предвид актовете и дейността на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в
Европа (СССЕ), на ООН, както и поредицата от обсъждания в рамките на структурите на Съвета на Европа. Същевременно през 1992 г. Съветът на Европа приема
Европейската харта за регионалните и малцинствените езици. Целите са поддържане
и развитие на европейското културно богатство чрез защита на регионални и малцинствени езици застрашени от изчезване. Очертана е тънката мяра: „подчертавайки значението на интеркултурното пространство и многоезичието, защитата и поощряването на регионалните и малцинствени езици не трябва да противоречи на значението на
официалните езици и на необходимостта от тяхното изучаване”6.
През май 1992 г. Управителният комитет по правата на човека получава задача от
Комитета на министрите да проучи възможността да се формулират конкретни правни норми по защитата на националните малцинства. За тази цел е създаден Комитет
от експерти, който според мандата си, приет през м. май 1993 г., трябва да предложи
конкретни правни норми в тази област, имайки предвид принципа за допълване на
дейността между Съвета на Европа и СССЕ. В крайна сметка се приема предложението за Европейска конвенция за защита на националните малцинства, изработено
от Европейската комисия за демокрация чрез право (придобила гражданственост като
5
Вж. Решение от 27 юли 1968, Европейски съд по правата на човека, В Сборник Европейска
конвенция за правата на човека – теория и практика, С., 2000.
6
Вж. Хрисимова, О., Предизвикателства на ХХ век: Равноправие в многообразието, ВСУ,
2006, с. 260-276.
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Венецианската комисия). Към този момент не съществува консенсус относно съдържанието и тълкуването на термина „национални малцинства”.
Държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на Съвета на
Европа на Виенската среща на най високо равнище на 8 и 9 октомври 1993 г.
приемат, че националните малцинства, които превратностите на историята са създали
в Европа, трябва да бъдат закриляни и уважавани, което би било съществен принос
към мира и стабилността. Всъщност, държавните и правителствените ръководители
решават да бъдат поети правни ангажименти по отношение защитата на националните малцинства. В Приложение II на Виенската декларация се възлага на Комитета на
министрите:
- да подготви в най-кратък срок проект на Рамкова конвенция, конкретизираща
принципите, които договарящите се страни да уважават и спазват, за да осигурят
защитата на националните малцинства. Предлага се Конвенцията да бъде открита за
подписване също и от държави, които не са членки на Съвета на Европа;
- да започне работа по изработването на проект за протокол, допълващ Европейската конвенция за правата на човека в културната област чрез разпоредби, гарантиращи индивидуалните права, в частност за лицата, принадлежащи към национални
малцинства.
На 4 ноември 1993 г. Комитетът на министрите създава ad hoc Комитет за защита
на националните малцинства. Неговият мандат отразява решенията, взети във Виена.
Комитетът, съставен от експерти от държавите-членки на Съвета на Европа, започва
работа в края на януари 1994 г. По-късно Комитетът на министрите на Съвета на
Европа приема текста на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на 10 ноември 1994 г. Рамковата конвенция е открита за подписване от държавите-членки на Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г.
Рамковата Конвенция е първият юридически обвързващ многостранен договор,
посветен непосредствено на защитата на националните малцинства в общ план.
Предназначението му е да конкретизира правните принципи, които държавите да
спазват, за да осигурят защитата на националните малцинства. По тази начин Съветът на Европа практически изпълнява Виенската декларация (Приложение II) политическите ангажименти, приети от Съвещанието за сигурност и сътрудничество в
Европа да бъдат преобразувани в съответни правни задължения. Предвид многообразието в обхвата на различните ситуации и проблемите, които трябва да бъдат решавани, е избран формат на Рамкова конвенция, която съдържа главно разпоредби от
програмен тип, представящи основните насоки и цели, към които държавите се насочват. На държавите-членки е предоставена свобода при осъществяването на целите, които са се задължили да постигнат, като им се дава възможност да вземат предвид конкретните обстоятелства в съответната държава. Рамковата Конвенция не съдържа определение на понятието „национално малцинство”. Приема се прагматичен
подход, основан на обстоятелството, че на този етап не е възможно да се стигне до
определение, което да получи обща подкрепа от всички държави-членки на Съвета на
Европа. Прилагането на принципите, изложени в Рамковата конвенция, ще се извършва чрез националното законодателство и подходящи правителствени политики.
Рамковата конвенция не предполага признаването на колективни права. Предвидено
е лицата, принадлежащи към национални малцинства да могат да упражняват правата си индивидуално или съвместно с други (вж. член 3, алинея 2).
Основната цел Рамковата конвенция е заявена още в чл.1, според който: „защитата на националните малцинства, която съставлява неразделна част от защитата на
правата на човека, не попада в запазения обсег на държавите”. По нататък се регла278
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ментира защитата на националните малцинства като общности и закрилата на правата и свободите на лицата, принадлежащи към такива малцинства. Това разграничаване, както и разликата във формулировката показват, че не се предвиждат колективни
права за националните малцинства. Страните по Конвенцията признават, че защитата
на дадено национално малцинство може да бъде постигната чрез защитата на правата
на лицата, принадлежащи към такова малцинство. На всяко лице, принадлежащо към
национално малцинство, се предоставя правото и свободата да избира да бъде разглеждано или да не бъде разглеждано като такова. Индивидуалният субективен избор
е неразделно свързан с обективни критерии, отнасящи се до неговата идентичност.
От гарантирания свободен избор, или упражняване на правата, свързани с този избор,
не произтичат никакви неблагоприятни последици. Гарантира се, че ползването на
правото на избор няма да бъде също и косвено накърнено.
Правата и свободите, произтичащи от принципите на Рамковата конвенция, могат да бъдат упражнявани самостоятелно или съвместно с други лица. По този начин
се признава възможността от съвместно упражняване на тези права и свободи, което
е нещо различно от понятието колективни права. Терминът „други лица” се разбира
във възможно най-широк смисъл и включва лица, принадлежащи към същото национално малцинство, към друго национално малцинство, или към мнозинството.
Поощряването на ефективно равенство между лицата, принадлежащи към национално малцинство, и тези, принадлежащи към мнозинството, може да изисква от държавите да приемат конкретни мерки, които отчитат специфичните условия на въпросните лица. Тези мерки трябва да бъдат „адекватни”, т.е. в съответствие с принципа за
пропорционалност, за да се избегне нарушаването на правата на другите, както и
дискриминацията по отношение на другите. Този принцип изисква, между другото,
тези мерки да не се разпростират, по време или обхват, извън необходимото за постигането на целта за ефективно равенство.
В рамковата Конвенция не е включена отделна разпоредба, посветена специално
на принципа за равните възможности. Преценено е, че такова включване не е необходимо имайки предвид принципа за недискриминация. На лицата, принадлежащи към
национални малцинства се предоставят възможности да поддържат и развиват своята
култура и да запазят своята идентичност. Изброяват се четири основни елемента на
идентичността на едно национално малцинство. Тази разпоредба не предполага, че
всички етнически, културни, езикови или религиозни различия непременно водят до
създаването на национални малцинства. По-нататък се предвижда защита на лицата,
принадлежащи към национални малцинства, от асимилация против тяхната воля.
Допуска се доброволна интеграция. В дух на толерантност и междукултурен диалог
държавите се насърчават да поощряват взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички, които живеят на тяхната територия. Специално са споменати областите на образованието, културата и средствата за масово осведомяване,
тъй като те се преценяват като особено важни за постигането на тези цели.
Признаването на правото на всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, да използва своя малцинствен език свободно и без намеса е особено важно. Използването на малцинствения език представлява едно от основните средства, чрез
които такива лица могат да утвърждават и запазват своята идентичност. То им дава
възможност също да упражняват свободата си на изразяване. "Публично" означава
например на обществено място, на открито или в присъствието на други лица, но не
засяга при никакви обстоятелства отношенията с органите на държавната власт. Тази
разпоредба не покрива всички отношения между лицата, принадлежащи към национални малцинства и държавната власт. Тя се отнася само до административните влас279
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ти. Възможни са финансови, административни трудности, особено във военната
област и технически трудности, свързани с употребата на малцинствените езици в
отношенията между лицата, принадлежащи към национални малцинства, и административните власти, тази разпоредба е формулирана много гъвкаво, оставяйки на
държавите-членки широка свобода. Задължението да се признае правото на всяко
лице, принадлежащо към национално малцинство, да изучава своя малцинствен език
засяга едно от основните средства, чрез които такива лица могат да утвърждават и запазват своята идентичност. От това не може да има никакви изключения. Държавите
се насърчават да създават условия, необходими за ефективното участие на лицата,
принадлежащи към национални малцинства, в културния, социалния и икономическия живот, както и в държавните дела, особено в тези, които ги засягат. Той цели преди всичко да насърчи действително равенство между лицата, принадлежащи към национални малцинства, и тези, които са съставна част на мнозинството. За да се създадат необходимите условия за такова участие на лицата, принадлежащи към национални малцинства, държавите-членки могат да предприемат различни мерки в рамките на своите конституционни системи и административна организация.
Конституционният съд на Република България в няколко свои решения и определения, които по принцип са посветени на други въпроси, кос-вено засяга и въпросите
с езика, правата на човека и публичния интерес. Особено съдържателно и интересно
във връзка с въпросите за задължителното използване на официалния език и за
правото да се изучава и ползва майчиния език е Решение № 2 от 18 февруари 1998 г.
по к.д. № 15 от 1997 г.7 Това решение е посветено на установяване на съответствие на
Рамковата конвенция за националните малцинства с Конституцията на Република
България. „Съдът констатира, че действително в българското и международното право липсва юридически задължително, обвързващо Република България, определение
на термина „национални малцинства” (national minorities)“. Правата, регламентирани
в Рамковата конвенция, се упражняват индивидуално и съвместно с други лица. В
т. 31 от Обяснителния доклад се посочва, че „Не се предвиждат никакви колективни
права за националните малцинства.”. По-нататък – т. 17 от цитираното решение на
Конституционния съд е посветена на съответствието между чл. 9, 10 и 11 от Рамковата конвенция, и Конституцията на Република България. Аргументацията е доста изчерпателна – в рамките на няколко страници. Коментират се въпросите за малцинствен и майчин език, правото да опознаеш света и да общуваш на майчин език, възможности за топографски обозначения на два езика, възможност за допълнително
общуване с администрация на майчин език и условията за това – заявено желание, установена от държавата действителна необходимост, финансови и организационни
възможности и т. н. В Обяснителния доклад към Конвенцията изрично се подчертава, че „Задълженията на държавите по отношение използване на малцинствени езици
по никакъв начин не засягат статута на официалния език…”. Трябва категорично да
се подчертае изводът на Конституционния съд: „Разпоредбите на чл. 7, 8, 9, 10 и 11
от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, подписана на 9
октомври 1997 г., както и конвенцията изцяло, съответстват на Конституцията на
Република България”.
Въпросите, свързани с българския език, са от съществено значение за Република
България. Те са свързани със запазване на националната идентичност и дух, с укрепване на държавността. Те са предмет на конституционна уредба. През дългите години на византийско и турско робство именно българският език, църква и училище са
7

Вж. Решение № 2 от 18 февруари 1998 г. по к.д. № 15 от 1997 г., обн. ДВ бр. 22/1998.
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съхранили националната идентичност. В настоящия период, в протичащите на Балканите процеси на създаване на нови държави, в резултат на разпадането на бившата
Съюзна Федеративна Република Югославия, сложното преплитане на международноправна и вътрешна уредба по тези въпроси затруднява някои граждани и създава известни проблеми във възприемането на правната уредба. Употребата на българския
език е свързана както със защитата на лични права и интереси, така и със защитата на
публичноправния интерес и на държавността в Република България. Във всички предишни конституции на Република България откриваме текстове, посветени на тези
въпроси. В Търновската конституция чл. 40 прокламира: „Християните от неправославно изповедание и друговерците, било природни поданици на Българското
Царство, било приети в поданство, а така също и чужденци, които постоянно или само временно живеят в България, ползуват се със свобода на вероизповеданието си,
стига изпълнението на техните обряди да не нарушава съществующите закони”.
Естествено, проповедите са били на съответния език (арменски, турски и т. н.). В чл.
79 на Конституцията от 1947 г. е записано: „Гражданите имат право на образование.
Образованието е светско, с демократичен и прогресивен дух. Националните малцинства имат право да учат на своя майчин език и да развиват националната си култура,
като изучаването на български език е задължително”. В чл. 45, ал. 7 на Конституцията от 1971 г. е записано, че гражданите от не български произход освен задължителното изучаване на български език имат право да изучават и своя език.
Очевидно се налага изводът, че независимо от особеностите на различните етапи
от развитието на България изучаването на български език е било задължително. Какво е положението днес, към настоящия момент? Още в преамбюла на Конституцията
от 1991 г. са посочени основните принципни положения: „… като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална
държава”.
В Глава първа на Основните начала и, по-конкретно – в чл. 3, е записано: „Официалният език в републиката е българският.“. В чл. 5 е прогласено върховенството и
непосредственото действие на Конституцията, което означава, че другите закони не
могат да и противоречат и че всеки може направо да се позове на неин текст. В Глава
втора на Конституцията – „Основни права и задължения на гражданите”, в чл. 36 е
записано: „Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на
български-те граждани. Гражданите, за които българският език не е майчин, имат
право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват
своя език. Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.” Според § 3, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията,
такъв закон трябваше да бъде приет в тригодишен срок от влизането на Конституцията в сила (13 юли 1991 г.) – тоест, най-късно до 13 юли 1994 г. Факт е обаче, че и
до днес такъв закон не е приет. Животът си тече и ежедневно възникват различни житейски ситуации, на които трябва да бъде намерено справедливо правно разрешение.
Международните договори, по които Република България е страна, имат по-особено положение във вътрешния правен ред. Ако отговарят на условията на чл. 5, ал. 4
от Конституцията, тоест ратифицирани със закон от Парламента, обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила, те са част от вътрешното право, като имат предимство
пред останалите норми на вътрешното право, които им противоречат. Трябва да посоча обаче, че това се отнася само за международните договори. Редица международноправни актове като декларации, резолюции, препоръки и т. н. имат само насочващ
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и препоръчителен характер. Конституционният съд на Република България с Определение от 20 януари 1998 г. по к.д. № 18 от 1997 г. се е произнесъл, че „Всеобщата
декларация за правата на човека от 1948 г. не е международен договор, по който
България е страна и не може да се взема предвид от Конституционния съд при
упражняване на правомощията му по чл. 149, ал. 1, т. 4.”. Всеобщата декларация за
правата на човека е приета с резолюция от Общото събрание на ООН и е една „обща
мяра, към постигането на която трябва да се стремят народите.”
В коментара си на Конституцията проф. д-р Стефан Стойчев пише: „Обявяването
на българския език за официален означава, че той е езикът за публичноправно и
обществено общуване в страната. В този смисъл той е държавният език.”8 Гражданите на Република България общуват с държавните органи, учреждения, институции и с
органите на местната власт на един общ, разбираем и достъпен език, и той е българският език. Той е задължителен в Народното събрание, в министерствата и другите
ведомства, в областните и общински администрации. Задължителен е при провеждане на масови обществени прояви – митинги, събрания, шествия, при предизборната
агитация. Целият документооборот е на български език. Не само в обществените учреждения, но и при многообразните граждански взаимоотношения общоприетият
език е българският.
В Конституцията изрично е подчертано, че „Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.” (чл. 36, ал. 1). Случаите, в
които се използва само официалният български език, се определят със закон, който,
както вече отбелязах все още не е приет (чл. 36, ал. 3 от Конституцията и § 3, ал. 3 от
Преходните и заключителни разпоредби). Конституцията дава възможност на българските граждани, за кои-то българският език не е майчин, да го изучават и ползват
наред със задължителното изучаване на българския език (чл. 36, ал. 2). Остава открит
въпросът къде могат да го използват. Общоприето и публично изразено в редица
научни публикации е становището, според което майчиният език се из-ползва на
ниво битово общуване – в семейството, в съответната етнокултурна среда за ползване
на общочовешките ценности и културни достижения, в личните контакти извън
публичноправните взаимоотношения в държавни учреждения, ведомства, институции, в различни художествено-творчески изяви (чл. 54, ал. 1 от Конституцията).
Например от 2002 г. в Република Гърция стартира радио с програма на 12 езика. Това
обаче не поставя под въпрос ползването на официалния гръцки език в публичноправната сфера.
Периодично възниква напрежение по повод ползване на официалния и на майчиния език. Гражданите и длъжностните лица по различен начин тълкуват и прилагат
конституционноправната уредба. Причините за това са много и различни – образование, култура, политически или друг интерес и т. н. В правната наука е възприето разбирането, че тълкуването е сложен мисловно волеви процес, предназначен да установи точния смисъл на правната норма. Законът за нормативните актове (чл. 46, ал. 1)
изисква правните правила за поведение да се прилагат „според точния им смисъл”.
Конституционният законодател се стреми към прецизност, яснота и последователност на правната уредба, но това не винаги се постига в необходимата степен, поради
което се налага тълкуване. Според чл. 5, ал. 2 от Конституцията нейните разпоредби
имат непосредствено действие и всеки може направо, без каквото и да е опосредяване, да се позове на който и да е неин текст. Това обаче изисква висока правна и обща
8

Вж. Стойчев, Ст., Конституция на Република България, Коментар., Авторски колектив., С.,
1999, с. 32-33.
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култура и професионална подготвеност. Много и различни държавни органи, длъжностни лица и граждани тълкуват и прилагат конституционни разпоредби. В този порядък не са изключени различия (и дори противоречия) в тълкуването и в прилагането на отделни текстове и на конституционната уредба като цяло. Кой ще внесе ред и
дисциплинираност в насока разкриване действителния смисъл на нормите с цел еднаквост в правоприлагането? Това е Конституционният съд, който дава задължителни тълкувания на Конституцията (чл. 149, ал. 1, т. 1). Възниква въпросът дали може
празнината и различното тълкуване и прилагане на конституционната разпоредба
„Официален език е българският” да се запълни с официално задължително тълкуване
от Конституционния съд? Моят отговор е „не”. По поставения въпрос съществува непълнота в законодателството, която не може да бъде запълнена от Конституционния
съд чрез тълкуване на посочените норми. Солиден аргумент се открива в практиката
на самия Конституционен съд. В определение № 2 от 5 март 1996 г. по к.д. № 5 от
1996 г. се сочи: „Съдът намира, че искането за тълкуване … е недопустимо. По поставения въпрос съществува непълнота в законодателството, която не може да бъде
запълнена от Конституционния съд чрез тълкуване на посочените конституционни
разпоредби. Въпросът подлежи на уреждане от законодателния орган.” Тъй като в
самата Конституция (чл. 36, ал. 3) е посочено, че случаите, в които се използва само
официалният български език, се посочват в закон, очевидно се налага изводът, че
въпросите, свързани с из-ползване само на официалния български език, трябва да бъдат уредени в закон.
Европейска конвенция за гражданството (ЕКГ)
Европейската конвенция за гражданството (ЕКГ) е открита за подпис на
6 ноември 1997 г. за държавите – членки на Съвета на Европа, и за държавите, които
не са членки на тази организация, но са участвали в изработването на този международен договор. Тя e в сила от 1 март 2000 г. за държавите, които са я ратифицирали.
Конвенцията е подписана от Република България на 15 януари 1998 г. Парламентът
на Република България ратифицира със закон Европейската конвенция за гражданството през 2005 г. През следващата 2006 г. тя е обнародвана в Държавен вестник и
влиза в сила за Република България9. В Европейската конвенция за гражданството
(ЕКГ) са прогласени следните основни принципи:
- право на гражданство;
- ограничаване на случаите на лица без гражданство;
- недопускане на произволно лишаване от гражданство, а само по изключение в
изпълнение на законови производства;
- недопускане на дискриминация на основа на пол, раса, национален или етнически произход, както и между граждани по рождение и такива, придобили
гражданство в последствие;
- предоставяне на правото на всяка държава в израз на принципа на националния суверенитет сама да определи, кои са нейните граждани в съответствие с
прилаганите международни конвенции, с обичайното международно право и с
общоприетите принципи по въпросите на гражданството;
- неутралитет по въпросите на множественото гражданство.

9

Вж. Закон за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството, обн. ДВ. Бр. 102 от
2005; Европейска конвенция за гражданството, обн. ДВ бр. 34 от 2006.
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Европейската конвенцията за гражданството цели да уреди основните понятия,
принципи, материалноправни разпоредби и производства относно гражданството,
както и случаите на множествено гражданство, както и сътрудничеството на държавите-членки по Конвенцията. Разпоредбите на ЕКГ по принцип улесняват придобиването и възстановяването на гражданството по произход, ограничават възможностите
за загубата му и възпрепятстват произволното му отнемане. Те целят въвеждане на
справедливи производства по молбите, свързани с гражданството, както и правно
уреждане на положението на лицата, които са без гражданство или за които съществува опасност да останат без гражданство. Чл. 5, т. 2 от конвенцията предвижда
обвързване на държавата – страна по Конвенцията с принципа за не дискриминация
между нейните граждани, независимо дали те са нейни граждани по рождение, или са
придобили нейното гражданство впоследствие. Според Обяснителния доклад към
конвенцията, този принцип е формулиран препоръчително и изразява декларация на
намерения. За това разпоредбите на чл. 25, ал. 3 и чл. 93, ал.2 от Конституцията на
Република България, които предвиждат нееднакво третиране основано на белега
„гражданство по рождение”, не са пречка за ратифициране на конвенцията.
Направени са резерви и декларация по четири от разпоредбите на конвенцията,
разрешени по чл. 29, т.1 от конвенцията. Предлага се Република България да си запази правото да не прилага разпоредбите на:
а) чл. 11 и 12 от конвенцията, свързани с изискването за мотивиране на решения
относно придобиване, запазване, загуба или възстановяване на гражданство и за право на административно или съдебно обжалване на тези решения;
б) чл. 16, отнасящ се до освобождаването от друго гражданство като условие за
придобиване на гражданството на държава – страна по конвенцията;
в) чл. 17, като се предлага Република България да не прилага по отношение на
нейните граждани, притежаващи друго гражданство правата и задълженията, за
които Конституцията и законите изискват само българско гражданство.
Направена е декларация по чл. 22, буква „б” от конвенцията, в която Република
България заявява, че пределната възраст за повикване на наборна военна служба е 27
години.
Изразените резерви и декларации към конвенцията са съобразени с разпоредбите
на Конституцията на Република България и действащото българско законодателство.
Законът за българското гражданство в значителна степен съответства на ЕКГ, като са
направени изменения и допълнения с цел усъвършенстването му10.
Европейската конвенция за гражданството не е част от acquis communautairе. Независимо от това, нейното ратифициране допринася за приобщаване към европейските стандарти и за подпомагане на международното сътрудничество в тази област.
Европейска комисия за Демокрация чрез право (Венецианската комисия) е
създадена през м. май 1990 г. от Съвета на Европа11.
Европейска комисия за Демокрация чрез право (Венецианската комисия) е орган
на Комитета на министрите на Съвета на Европа, който има консултативни и съвещателни функции по тълкуване на понятия и термини, по правната уредба по защитата
10

Вж. Цанков, В., Новият закон за българското гражданство и съответствието му с европейските стандарти., в сп. „Правна мисъл”, бр. 1, 2000, с. 37-51.
11
Виж. Устав на Европейската комисия за демокрация чрез право, приет от Комитета на министрите на Съвета на Европа, 21.02.2002 г.; на 784-тото заседание на постоянните представители.
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на правата на човека и в частност на малцинствата и по действащите общи стандарти
и практики в рамките на Съвета на Европа, които са свързани с демократичната и
правова държава и с действените стандарти за защита на правата на човека и основните свободи. Комисията изиграва ключова роля в изработването и приемането на
нови конституции в държавите от така наречения Източен блок, в които да бъдат възприети основните стандарти в областта на защитата на правата на човека. Комисията
се състои от независими експерти с международна известност, с необходимия професионален опит и престиж в сферата на защитата на правата на човека, които се назначават за срок от четири години от държавите-членки.
В полезрението на Комисията са въпросите свързани с Конституционната уредба,
изборните процеси, конституционните съдилища, националните малцинства и законите, отнасящи се до демократизиране на държавните институции. Държавите-членки на Венецианската комисия са над 50 и след 2004 г., вече включват освен всички
държави-членки на Съвета на Европа, така също и държави, които са извън Европа
(Киргизстан, Чили). Със статут на наблюдатели са Канада, САЩ, Уругвай, Аржентина.
По молба на държавите-членки Венецианската комисия дава препоръки и оказва
съдействие в разработването на конституционни актове и закони в сферата на правата на човека. Дава мнение и препоръки при тълкуване на сложни понятия, като например защита на националната сигурност, малцинствена проблематика и др. Така
например Белгия отправя молба към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
във връзка с необходимостта да се определи групата лица в Белгия (държава, състояща се от три основни общности), към които може да се приложи Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. При сложни казуси свързани с тълкуване
на понятието „национална сигурност” при принудително изгонване на пет чужденци,
правоприлагащите органи също се позовават на Венецианската комисия.
Заключение
Тези и редица други актове на Съвета на Европа се отнасят до правата и свободите на различните от мнозинството, в частност на общностите зад граница. Република
България е страна по основните международни договори на Съвета на Европа и ги
прилага. Отделни аспекти на приложението са особено важни при реализиране на политическите и лични права и свободи. Това е както при изборните правила и практики, така и при изучаването и ползването на майчин език, наред с официалния български език, при свободата на вероизповеданието и обичаите без да се нарушават нормите на обществения ред и морал на територията на Република България и т.н.
Периодичните сложни въпроси, административни и съдебни казуси доказват
актуалността и значимостта на тези въпроси и необходимостта от научен преглед и
коментар.
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ПРАВОСУБЕКТНОСТ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ПРАВО
доц. д-р Красимир Мутафов1

LEGAL PERSONALITY IN FINANCIAL LAW
Assoc. Prof. Dr. Krasimir Mutafov
Резюме: Статията е посветена на павосубектността във финансовото право,
като не претендира за изчерпателност. Разгледани са основните въпроси свързани с
правосубектността на различните субекти във финансовото право. Направен е и
кратък сравнително-правен анализ с руската правна система.
Summary: This article is dedicated to legal personality in financial law as it does not claim
comprehensiveness. Reviewed are the main issues related to legal personality of various
subjects in the financial law. Made is a brief comparative analysis with the Russian legal
system.
Key words: legal personality, financial law
Понятието правосубектност е достижение на общата теория на правото. Това понятие, включително и термина субект на правото са възприети както в правната доктрина, където те възникват така и от съдебната практика. Тук съм напълно съгласен с
изразеното в правната наука схващане, че в основни линии тези две понятия правосубектност и субект на правото за изключително близки по съдържание с тази разлика,
че при първото се тръгва от самото качество осмислено като правна възможност, а
при второто от неговия конкретен носител2. Поради това и правосубектността е тази,
която предпоставя възможността лицето да придобие качеството на субект на едно
или повече правоотношения и едва след като „встъпи” в него то ще може да упражни
своите субективни права оказвайки влияние върху неговото възникване, развитие и
прекратяване. Някои представители на правната наука възприемат правосубектността
като форма на субективното право, а други като сложно социално юридическо качество3. Независимо как ще бъде разглеждана, тя се явява онази предпоставка, която
позволява едно лице да придобие качеството на правен субект на правната система на
дадена държава, т.е. тя изразява връзката на това лице с действащото право, неговата
възможност пълноценно да участва в обществения живот, регулиран от правните
норми. От тази гледна точка правосубектността следва да се разбира и осмисля като
правна възможност, която е предоставена от правото на лицата, а кога тя ще може да
бъде упражнена чрез реализиране на субективните права и задължения на лицата е
1

Авторът е доктор по право, доцент по финансово и данъчно право в ЦЮН на БСУ.
Вж. Милкова, Д. Обща теория на правото, С2003, с.121.
3
Така Ташев, Р. Обща теория на правото, С. 2010, с.355., С. Алексеев също приема, че правосубектността е особено субективно право, което влиза в състава на общите правоотношения –
Обща теория на правото, том2, С.1985, с.124. Проф. Д.Милкова я приема като сложно социално юридическо качество – вж. Милкова, Д. Обща теория на правото, С.2003, с.121., така също
Колев, Т. Правни отношения и правни връзки, с.63, М. Михайлова, Теория на правото, С.2002,
с.218, В.Ганев, Учебник по обща теория на правото-фототипно издание, С.1990, с.177-181.
2
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вече въпрос на конкретна регламентация от страна на нормативната уредба. Правосубектността не може да възникне вън и независимо от правото в резултат на волята
на самите правни субекти. Правната норма е тази, която регламентира предпоставките за нейното възникване, както и кога и как лицата могат да упражняват субективните си права и задължения възникнали в резултат на придобитата от тях правосубектност. Тя представлява абстрактната възможност едно лице да се конституира като субект в определено правоотношение, в което то ще може да упражнява предоставените му субективни права и/или задължения4. За да може това лице да встъпи в едно правоотношение е необходимо то да е достигнало етап, ниво на своето социално
развитие, като член на обществото, което да му позволява да участва в общественоикономическия живот. В значителна степен именно социалният статут на едно лице
обуславя неговия юридически такъв. Определя го дотолкова, доколкото първият е
предпоставка за втория, но именно правото е това, което изпълва със съдържание социалния статут на лицето, като му предоставя възможността да придобива, упражнява и изпълнява съответните права и задължения в конкретно правоотношение. Възприемана като социално юридическо качество правосубектността в включва в себе си
или по-скоро представлява сложно единство на следните три качества – правоспособност, дееспособност и деликтоспособност. Може би ще е добре да обърнем внимание, че когато става въпрос да деликтоспособността, разглеждана като едно от съставките на правосубектността имаме предвид възможността да се носи юридическа
отговорност при неправомерно поведение от страна на субектите на правото, а не
като един от видовете юридическа отговорност/деликтна/.
Правосубектността в отделните правни области, независимо, че като цяло почива на
учението за нея развито в общата теория на правото има своите нюанси, които са обусловени от специфичния предмет и метод на правно регулиране на всеки отделен отрасъл.
Като самостоятелен правен отрасъл финансовото право също има свой поглед
върху правосубектността. Въпросите свързани с нея в българската финансовоправна
наука са сравнително нови5. Тук правосубектността също се разглежда като предпоставка за участие на субектите във финансовото правоотношение. Последното се характеризира с класическата двустранна субектна структура, при което от една страна
е държавата – активният субект в правоотношението, която встъпва в него от позицията на своите властнически правомощия, а от друга са местните и чуждестранните
лица, които определяме като пасивни субекти6. И двата вида субекти притежават
правосубектност, която има своите нюанси в отрасъла финансово право.
Държавата в качеството си на активен субект във финансовото право не може да
участва по друг начин освен чрез своите органи. Вън от тях тя не може да осъществява своите функции7. Във финансовите правоотношения държавата встъпва като упражнява властническите си правомощия затова и нейната правосубектност се изразява в компетентността на съответните органи, които я представляват в тези правоотношения. Поради тази причина следва да разбираме компетентността като призната
от правото възможност на държавният орган да се конституира като субект във
4

Вж. Головистикова, А., Ю. Дмитриев, ПроблемьI теории государства и права, М2005, с.519.
За първи път в нашето финансово право те са поставени от проф. М. Костов в труда му
Финансови правни отношение, С. 1979, с.186 и слд.
6
Разбира се възможна е и тристранна субектна структура на финансовото правоотношение
например при бюджетните правоотношение и по-точно при разходните такива, в които като
трети субект встъпва БНБ при касовото изпълнение на бюджета.
7
Стоянов, И. Финансово право, С.2010, с.115.
5
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финансовото правоотношение, да придобие и да упражнява правомощия в неговите
рамки8. Когато се разглежда въпросът свързан с финансовата правосубектност на
държавните органи, ще бъде погрешно да приемем, че те могат да се конституират
само като активни субекти в правоотношението. Възможно е, а и често се среща и обратната хипотеза, при която финансовото правоотношение възниква, развива се и се
прекратява между два държавни органа или между държавен орган и община. Така,
разпоредбата на чл.6, ал.1, т.4 от ЗСП регламентира, че Сметната палата като висш
орган на държавната власт одитира, /т.е. упражнява финансов контрол/ бюджетите на общините. Също така съгласно чл.6, ал.2, т.1 от този закон одитира бюджета на разпоредителите с бюджет по бюджетите по чл.6, ал.1 от ЗСП и управлението на тяхното
имущество. Независимо дали държавният орган ще се конституира във финансовото
правоотношение като активен или пасивен субект, неговата правосубектност следва да се
разглежда като израз на предоставената му по силата на закона компетентност.
В системата на държавните органи няма такъв, който да притежава едноотраслова финансова правосубекност, т.е. той да е признат за такъв само в сферата на финансовото право9. Напълно възможно е един държавен орган да е създаден и да са му
предоставени правомощия точно с оглед на обществените интереси в сферата на публичните финанси/разбирани като правоотношения/, каквито например са Сметната
палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници” и др. Това обаче не означава, че същите тези органи не
притежават компетентност, като израз на тяхната правосубектност в областта и на
други правни отрасли като административното право, трудовото право, облигационното право. Финансовата правосубектност на държавните органи възниква от момента, в който те се конституират и по силата на нормативния акт се определят техните
правомощия. Разбира се възможно е държавата не чрез свои органи, а като политически субект притежаващ суверенитет да бъде определена като субект на финансовото право, т.е. да притежава собствена правосубектност. Подобна хипотеза е налице
най-вече в международните отношения с други държави, които имат финансов характер – прим. договарянето на междудържавно ниво на особен митнически режим при
внос и/или износ на определени стоки между съответните страни, сключването на
държавен заем с друга държава или международни финансови организации и др. В
тази насока, според нас може да се направи обоснован извод, че финансова правосубектност, разбирана като израз предоставената им по силата на закона компетентност
притежават държавните органи, докато държавата като форма на организация на обществото също притежава финансова правосубектност, която е следствие на притежавания от нея политически суверенитет.
В немалка степен особеното положение на държавата като субект на финансовото право се дължи на това, че тя е единствен субект на правото на държавна собственост, като едновременно с това е и единственият субект, който действа като власт10.
В това си качество държавата е носител на материалното право да установи, получи и
събере дължимите от пасивните субекти финансови вземания. Това свое право тя
може да отстъпи на други субекти, какъвто е случаят с общините и предоставените
им в това отношение правомощия. Така те могат и имат правото да получат част от
държавните данъци, които държавата им предоставя, т.е. държавата като носител на

8
9

Костов, М. Цит.съч., с.191.
Костов, М. Цит. Съч., с.193.

10

Вж. Кучев, С. Финансово право, С.2004, с.85
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това материално право го отстъпва на общините11. Това обаче не означава, че в негови носители се превръщат общините12.
Финансовото право не съдържа специфични, присъщи само на него норми относно финансовата правосубектност на физическите лица, различни от тези в гражданското право13. Разбирана като социално юридическо качество, тя по подобие на общата теория на правото включва в себе си правоспособността, дееспособността и
способността да се носи юридическа отговорност за неизпълнение или лошо изпълнение на предоставените им закона права и задължения в сферата на публичните
финанси. Тя се реализира при упражняване на субективните им права и задължения.
Също както при правосубектността на държавните органи така и тази на физическите
лица е многоотраслова, като особеното е, че тя е вторична. Финансовата правосубектност винаги се предхожда от гражданската такава, тя не може да възникне преди
лицето да се е конституирало като субект в гражданското правоотношение. Например разпоредбата на чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ регламентира, че се облагат с 25 на сто
доходите на физическите лица от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения. От цитирания законов текст е очевидно,
че лицата първо ще реализират своят правосубектност в областта на гражданското
право, сключвайки съответния договор, от който ще имат правото на възнаграждение
и едва след като получат този доход, ще могат да встъпят като субекти във финансовото/данъчното/ правоотношение. Проф. М. Костов приема, че по отношение на
правосубектността на физическите и юридическите лица във финансовото право не е
необходима специална нормативна уредба14. Други представители на финансовоправната наука застъпват становище, че новото данъчно законодателство съдържа такива разпоредби15. Макар че принципно подкрепяме тяхното становище, считаме, че
то е относимо по-скоро към данъчната правосубектност, което излиза извън предмета
на настоящата статия.
Финансовата правосубектност на пасивните субекти намира проявление най-вече
при изпълнението на възложените им от финансовите закони задължения. Това разбира се не означава, че тази категория субекти не притежават и права – напр. правото
да възразяват срещу актовете на финансовите органи, да искат възстановяване на
надвнесени суми и др. Но все пак да не забравяме, че специфичният предмет и метод
на правно регулиране на финансовата право извеждат на преден план задълженията
на физическите и юридическите лица. Една от съществените особености на финансовата правосубектност е едновременната даденост на компетентен държавен орган и
на правоспособно физическо лице16. Това е обусловено от структурата на финансовото правоотношение, която отразява властническата му природа. На правото на държавата да установи и събере финансовото вземане, съответства задължението на лицата да го платят. Финансовото правоотношение не може да възникне, да се развие и
прекрати без тази корелативна връзка между неговите субекти. В един по-общ план
11

При общините има редица особености свързани с тяхната правосубектност, която с оглед на
акцента на изследването в областта на данъчното право, ще бъдат разгледани по-нататък в
труда.
12
Пак там.
13
Вж. Кучев, С. Цит.съч., с. 88.
14
Костов, М. Цит. Съч., с. 218-226.
15
Стоянов, И. Финансово....., с. 116.
16
Следва да уточним, че в конкретния случай, под „правоспособно физическо лице” разбираме
това лице, което притежава и трите елемента на правосубектността – правоспособност, дееспособност и способност да се носи юридическа отговорност.
289

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

това в еднаква степен се отнася и за случаите, когато в това правоотношение встъпват не само физически но и юридически лица, включително и когато като пасивен субект се конституира друг държавен орган.
Ако обобщим казаното до тук, ще стигнем до извода, че нашата правна доктрина
разглежда правосубектността във финансовото право като съотношение между правоспособност и компетентност, като и двете се считат за проявни форми на правосубектността17.
Интерес по отношение на въпросите свързани с правосубектността във финансовото право предизвиква становището на представителите на руската правна наука.
Проф. Ю.А. Крохина приема, че правосубектността е основен признак на субекта на
финансовото право и представлява признатата от финансовото законодателство способност да бъде участник в конкретно финансово правоотношение18. Авторът приема
че финансовата правосубектност включва в себе си финансовата правоспособност и
финансовата дееспособност, като първото по своето смислово съдържание се покрива с възприетото в нашата правна доктрина. По отношение на финансовата дееспособност се изразява становище, че представлява способността на субекта самостоятелно или чрез представител да придобива, осъществява, изменя и прекратява финансови права и задължения и така също да носи отговорност за тяхната неправомерна
реализация. Тук бихме опонирали, че възможността да се носи юридическа отговорност за неизпълнение на възложените от финансовоправните норми, представлява
третият елемент на правосубектността и не е юридически издържано неговото
включване в понятието за финансова дееспособност.
Руското финансово право също както и нашата правна наука приема, че финансовата правосубектност е онази предпоставка, която дава възможност за участие в различни финансови правоотношения. Субектите на финансовото право имат определени права и са носители на съответните задължения, изпълнението, на които обезпечава акумулиране, разпределение и разходване на държавните и общински парични
фондове/бюджети/ за публични цели. В резултат на това финансовата правосубектност се явява онова своеобразно юридическо средство, което позволява на субектите
на финансовото право да се включат в сферата на правно регулиране на финансовото
право. Като стъпват върху даденото понятие за финансова правосубектност и я разглеждат от този аспект, представителите на руското финансово право приемат, че тя
се явява необходима предпоставка на финансово правния статус. Очевидно, вземайки
предвид съдържанието на термина „статус”, проф. Крохина определя финансовоправния такъв, като установена от законодателството съвкупност от права и задължения
на физическите лица и организации, включително и определените по силата на закона правомощия на държавата и нейните органи в областта на финансовото право.
Въвеждането и ползването на това понятие във финасовоправната теория има
своето основание, но при изследване на въпросите свързани с правосубектността не
може да не направи впечатление липсата на понятие за „финансово правен статут”,
което според нас е неправилно. Едното от другото е неделимо в правната теория поради тясната връзка, която съществува между тях19.
Ако се обърнем към нашето финансово право ще видим, че то не борави с това
понятие, както и с понятието финансово правен статут и може би трябва да признаем,
17

Костов, М. Пак там, с.192-193., така също Стоянов, И. Цит. Съч., с.115.
Крохина, Ю.А. Финансовое право России, М.2011, с.109. М. Костов също разглежда финансовата правосубектност като предпоставка за участие във финансовото правоотношение,
Цит.съч., с.189.
19
Вж.§2.
18
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че теоретичния подход възприет от руската доктрина не е лишен от смисъл и според
нас може да намери място в българската финансово правна теория. Тяхното възприемане ще ни позволи да изградим по-стройна система от понятия във финансовото,
респ. данъчното право, което безспорно би изиграло положителна роля в тяхното развитие, включително и на ниво законодателство. В крайна сметка не можем да не отчитаме, че правото в страните избрали континенталната правна система, сред които е
и нашата държава се изгражда и почива на общи принципи, институти и понятия,
независимо от особеностите присъщи на отделните страни.
В този смисъл, ако прием необходимостта от понятието „финансово правен статус”
на субектите на финансовото право, то за да построим цялостна теоретична конструкция
трябва да въведем и понятието за „финансово правен статут”. Въз основа на смисловото
съдържание на понятието „статут“ можем да дадем примерно определение за „финансово
правен статут“ – това ще е съвкупността от финансово правни норми, които уреждат
правното положение на субектите на финансовото право, и както вече казахме по-напред
вторият е предпоставка за първия, който е израз на правосубектността.
Когато разглеждаме въпросите на правосубектността в областта на финансовото право
не можем да подминем съотношението между понятията „финансова правосубектност”,
„субект на финансовото право” и „субект на финансовото правоотношение”. Макар и да
се намират в тясна връзка помежду си тези понятия са различни по своето юридическо
съдържание и не бива да бъдат смесвани или произволно ползвани като синоними.
Финансовата правосубектност представлява признатата и гарантира от финансовите нормативни актове абстрактна възможност на едно лице да участва в определени финансови правоотношения, която в еднаква степен се отнася за всички правни
субекти, на които съответната правна система признава това им качество. Тя е необходимата предпоставка за да може едно лице да придобие качеството на субект на
финансовото право, респ. да участва в определено финансово правоотношение.
Субект на финансовото право е онова лице, което притежава потенциалната
възможност да се конституира като участник в едно или повече финансови правоотношения.
Субект на финансовото правоотношение е лице, което реално, действително
участва в конкретно, точно определено финансово правоотношение. Разбира се няма
пречка един правен субект, независимо дали ще е държавен орган, друг колективен
или индивидуален субект да участва и в повече от едно правоотношение.
При отграничаването на последните две понятия особено категорично становище заема проф. Крохина, според която встъпването на субекта на финансовото право
в едно правоотношение го превръща в субект на същото това правоотношение/има се
предвид материалното финансово правоотношение/. В това правоотношение той се
конституира като участник и с оглед на конкретният му предмет и на правосубектността, която притежава упражнява точно определени права и задължения, без да губи качествата, които е притежавал до встъпването си в него. Тази своеобразна юридическа трансформация от субект на финансовото право в субект на правоотношението е неразривно свързана с процеса на преминаване от възможното към действителното в правото и показва неразривната връзка между правосубектността и посочените две понятия. Субектът на финансовото право се превръща в субект на правоотношението чрез реализирането на предоставените му от финансовата норма права
и задължения, чрез които той може да оказва влияние върху възникването, развитието и прекратяването на финансовото правно отношение.
От тук и напълно обоснованият извод, че от гледна точка на предметното си
съдържание понятието „субект на финансовото право” е по-широко от това на
„субект на финансовото правоотношение”20.
20

Крохина, Ю.А. Цит.съч., с.109-110.
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ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛСКАТА СТРАНА
ДА ПРЕГОВАРЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН
ТРУДОВ ДОГОВОР
гл. ас. д-р Радостина Иванова
Бургаски свободен университет

ON THE EMPLOYER‘S OBLIGATION TO NEGOTIATE FOR THE
CONCLUSION OF A COLLECTIVE AGREEMENT
Assist. Prof. Radostina Ivanova, PhD
Burgas Free University
Резюме: В статията е анализирана правната уредба относно задължението на отделния работодател и на работодателска организация да преговаря/т за сключването на колективен трудов договор на ниво предприятие, бранш, отрасъл, община.
Поддържа се разбирането, че воденето на преговори не е предоставено на свободната воля на работодателската страна, като такъв законодателен подход е избран не случайно, той цели осигуряването на защита на важен интерес. Разглеждани са въпроси на дължимото от работодателската страна обезщетение за неспазеното задължение от работодателската страна да встъпи в преговори за сключване на колективен трудов договор.
Ключови думи: работодател, работодателска организация, синдикална организация, колективен трудов договор, задължение за преговаряне, обезщетение, трудов
договор, преговори.
Abstract: This article focuses on an analyze of the legal framework regarding the
obligation of the individual employer and employers' organization to negotiate the
conclusion of a collective agreement at the level of enterprise, branch, sector, municipality.
Often the understanding is supported that the negotiation process is not up to the free will
of the employer, as such a legislative approach is chosen not by accident; it actually aims at
providing protection for an important interest. Further attention is paid to the matter of the
compensation owed by the employer for breach of the obligation to enter into negotiations
for conclusion of a collective agreement.
Keywords: employer, employers' organization, trade union, collective agreement, negotiation,
compensation, employment agreement, negotiation.
Разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) установява задължение за отделния работодател и за работодателска организация да преговаря/т за
сключването на колективен трудов договор на ниво предприятие, бранш, отрасъл, община. Воденето на преговори не е предоставено на свободната воля на работодателската страна. Този законодателен подход е избран не случайно, той цели осигуряването на защита на важен интерес. Затова преговарянето не може да бъде оставено на во292
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лята и настроенията на сключващите договора страни1. За защитата на интереса, към
който е насочено създаването на колективния трудов договор за синдикална/и организация/и, които са съответна/и законът установява право на преговори и съответно задължение за преговори за съответната работодателска страна.
Предпоставка за възникване на правото на преговори за сключване на колективен
трудов договор на ниво предприятие, отрасъл, бранш е липсата на съответното ниво
на действащ, непрекратен такъв. Това е така заради предписанието на разпоредбата
на чл. 51, ал. 2 КТ, съгласно която на тези нива може да се сключи само един колективен трудов договор. Изключение е предвидено с чл. 54, ал. 3 КТ, съгласно който правото на преговори на синдикалната/ите организация/и възниква три месеца преди изтичане на срока на договора.
Без да указва изрично задължението на работодателската страна да встъпва в преговори, редакцията на чл. 54, ал. 3 КТ го предписва: „Преговорите за сключване на
нов колективен трудов договор започват не по-късно от три месеца преди изтичането
на срока на действащия колективен трудов договор”. Тя изглежда несъвършена обаче,
тъй като създава впечатление за уредено задължение за преговаряне и за двете колективнодоговорни страни. Възприемането на действието на такова задължение обаче би
било в противоречие с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 1 КТ, която урежда право на
преговори за съответната синдикална организация. Тя обаче има интерес от инициирането им, тъй като това е интересът от изпълнението на целите, за които е създадена,
но не и задължение за това. При хипотезата на чл. 54, ал. 3 КТ става дума за преговори за нов договор, а не за такъв, който ще действува успоредно, едновременно със
съществуващия на съответното ниво. Този нов договор би следвало да бъде сключен
след изтичане на срока на съществуващия за да се постигне спазване на забраната,
предписана с чл. 51, ал. 2 КТ: а именно, че на равнище предприятие, бранш и отрасъл
може да се сключи само един колективен трудов договор. При тази хипотеза проектът
за колективен трудов договор, по който работодателската страна е задължена да встъпи в преговори след покана за това от съответна/и колективнодоговорно правоспособна/и и компетентна/и синдикална/и организация/и, се определя по реда на чл. 51а –
чл. 51в КТ в зависимост от нивото, на което се сключва договорът. Няма пречка обаче
преговорите за сключване на колективен трудов договор да започнат и преди срока по
чл. 54, ал. 3 КТ. Тогава обаче не може да се мисли за съществуване за работодателя на
задълженията по чл. 52, ал. 1 КТ. Затова няма как да бъде обявен законно колективен
трудов спор при отказ на работодателя да преговаря преди този срок.
Преддоговорното задължение за работодателската страна за преговори, предписано с разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 1 КТ възниква с получаването от нея на покана за
това от съответната/ите синдикална/и организация/и и проект за колективен трудов
договор. Поканата, за да породи желания правен ефект, е необходимо да е отправена
от надлежна страна, да изразява волята й да встъпи в преговори, за да се обсъдят и
уточнят позициите на страните по представен проект. Предоставянето само на проект
за колективен трудов договор на работодателската страна може да обоснове задължението й за преговаряне, само ако в него изрично е указано желанието на поканващата
страна да се обсъдят позициите и да се уточнят условията, предмет на договора2 за
сключването му. Иначе, ако в него няма такова вписване, по мое мнение е необходимо
1
Daeubler, W., Hrsg., Tarifvertragsgesetz, Nomoskommentar, 3 Auflage, 2012, с. 249 при действащата в Германия правна уредба.
2
Стойчев, Кр. Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност, Сиби, С.,
2007, с.73.
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проектът да е придружен винаги от покана, в която да е изразено искане за преговаряне.
От момента на получаването на покана и проект за договор, работодателската
страна е задължена да встъпи в преговори в срока предвиден в чл. 52, ал. 3 КТ: в
едномесечен срок от поканата. След изтичането му се смята, че тя е в забава и отговаря за причинените от това си поведение вреди съгласно предписанието на чл. 52, ал. 2
КТ. Това е така и при проявлението на хипотезата на чл. 54, ал. 3 КТ.
В трудовото законодателство в Германия за разлика от действащото у нас няма
предвидено задължение за преговори за работодателската страна. То може да бъде
уговорено в колективния трудов договор или в друго споразумение. Поведението на
страните в преговорите там не подлежи на съдебен контрол, тъй като то е въпрос на
колективнодоговорната им автономия. За постигане на встъпване в преговори с работодателската страна работниците и служителите могат да стачкуват3.
По мое мнение нормативната уредба на преговорите за сключване на колективен
трудов договор у нас е сполучлива, доколкото предвижда преддоговорни задължения
и отговорност за неизпълнението им. Така е предоставена възможност за постигане
на изпълнение от работодателската страна на задължението за преговари без излишно
конфронтиране на страните посредством стачка, макар тя да не е изключена при отказ
от работодателя за преговаряне (чл. 1, ал. 1 ЗУКТС). Законовата уредба е сполучлива
и тъй като при заплаха от колективен трудов спор е трудно представимо проявлението
на свободна воля от работодателската страна при сключването на договора. Той би
бил сключен под натиск. За сключването на колективен трудов договор обаче е
възможно възникването на неправен колективен трудов спор по реда на ЗУКТС. Такъв обаче предвид разпоредбата на чл. 357, ал. 1 КТ не е мислим за изпълнението на
колективен трудов договор.
При сегашната нормативна уредба задължението на работодателя и на работодателската/ите организация/и по чл. 51, ал. 1, т. 1 КТ да преговаря/т изглежда безусловно. В Решение № 2133 от 25. 02. 2008 год. по адм. д. № 7973/2007 год., V о. ВАС преценява, че задължението на работодател да преговаря и сключва колективен трудов
договор в предприятие е обвързано със задължението на съответните синдикални организации да се легитимират пред него. В конкретния, решаван от Върховния административен съд случай не са представени доказателства пред работодателя за надлежно учредяване на „Синдикат на наемния труд” към КНСБ в предприятието в съответствие с Устава на КНСБ. „Синдикатът на наемния труд” претендира допуснато
спрямо него неравно третиране, което представлявало пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗЗдискр. с жалба пред Комисията за защита от дискриминация
(КЗД), решението на която впоследствие е обжалвано от работодателя пред Върховния административен съд. Според синдиката неравното третиране се изразява в: недопускане до преговорите, водени от работодателя с друг синдикат в предприятието,
в подписване на колективен трудов договор с другия синдикат като по този начин е
допуснал дискриминиране на членовете му „като ги е лишил от правото на колективно договаряне и от ползване на по-благоприятни условия по трудовите им правоотношения”.
Съдът обсъжда изискванията, предвидени в чл. 13 от Устава на КНСБ за създаване на синдикална организация в предприятие, за които установява, че не са изпълнени. Стига до извода, че учреденият синдикат не отговаря на изискванията за легитимност на синдикална организация. Приема, че „... за валидното сключване на колекти3

Daeubler, W. цит.съч., с. 249.
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вен трудов договор – участието в преговорите и подписването на колективен трудов
договор, следва да се осъществи от надлежни страни, в противен случай договорът не
може да произведе целеното правно действие.” Съдът изследва наличието на колективнодоговорна правоспособност на синдикалната организация и при установяването
на липсата й, приема, че договорът не може да прояви правно действие. Съдът решава, че синдикалната организация, като уведомява работодателя за учредяването на нова синдикална структура в предприятието и иска да участва в процеса на изготвяне и
сключване на колективен трудов договор, следва да представи доказателства, удостоверяващи валидното й учредяване, както и регистрацията й по реда, предвиден в устава на синдиката в съответното териториално поделение на КНСБ. Едва след изпълнението на това условие, за работодателя възниква задължението за преговаряне и за
предоставяне на информация съгласно чл. 52, ал. 1 т. 2 КТ за сключване на колективен трудов договор. При липсата на представени му доказателства за наличието на колективнодоговорна правоспособност на синдикална организация, поканила го за
встъпване в преговори, работодателят няма задължение да води преговори със синдикалната организация и да сключва договор. Синдикална организация, която не е създадена по предвидения в съответния устав ред, няма колективнодоговорна правоспособност. Споделям извода на съда, че сключването на колективен трудов договор с колективнодоговорно неправоспособна страна води до неговата недействителност.
Работодателят може да обоснове законния си отказ да преговаря и сключва договор с
тази синдикална организация именно заради липсата на колективнодоговорна правоспособност или компетентност.
Действащата нормативна уредба предвижда задължение в преговорния процес и
за синдикалната организация, инициирала преговори за сключване на колективен
трудов договор. При искане от работодателя е задължена да му предостави информация относно действителния брой на членовете си (чл. 52, ал. 4 КТ). Няма предписано
изрично задължение за синдикална организация, която е инициирала преговори за
сключването на договора, да предоставя доказателства за колективнодоговорната си
правоспособност. Наличието на такова задължение за синдикалната организация пред
работодателската страна, като предпоставка за сключване на действителен договор не
може да бъде отречено обаче. Това е така, тъй като работодателят дължи изпълнение
на преддоговорните си задължения само спрямо колективнодоговорно правоспособна
синдикална организация.
В правната теория се поддържат различни разбирания относно правото и задължението за преговори. Проф. Йосифов приема, че преговорите за сключване на колективен трудов договор са синдикално задължение за съответните синдикални организации. Това според него е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 КТ те
представляват и защитават интересите на работниците и служителите пред държавните органи и пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения чрез колективнодоговорното преговаряне4. Кодексът на труда не предвижда задължение за синдикална организация да встъпва в преговори за сключване на колективен трудов договор. По мое мнение, в случай, че работодателската страна е поканила на преговори една или повече синдикални организации, такова задължение би могло да бъде обмисляно като съществуващо само за членовете на ръководството на колективнодоговорно правоспособна, съответна синдикална организация съобразно
предвиденото в устава й. Инициирането на преговори от работодателя за сключването
на колективен трудов договор в предприятие макар да не е невъзможно и законът да
4

Йосифов, Н. Колективният трудов договор в България, с.137.
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не го забранява, изглежда малко вероятно заради обосноваването на интереса му от
това. Той има икономически доминираща позиция в трудовите правоотношения, а по
колективния трудов договор поема само задължения спрямо работниците и служителите. Явно такъв интерес той по начало не би имал.
Проявлението на тази хипотеза обаче не е невъзможно на практика. Интерес за
иницииране на преговори у работодателската страна може да се прояви, когато е
нужно да бъде решен възникнал колективен трудов спор с искане за сключване на
колективен трудов договор. Това е така и заради действието на чл. 22 от Наредбата за
договаряне на работната заплата, съгласно която разпоредба при непостигане на съгласие в преговорите и при сключване на колективен трудов договор относно работната заплата и механизмите за определянето й, споровете се решават по реда на ЗУКТС.
Предложените преговори за решаването на колективния трудов спор едва тук са задължителни за участие за синдикалната/ите организация/и, представляваща работниците и служителите дотолкова, доколкото е уредено задължение с чл. 3 във връзка с
чл. 11, ал. 1 Закона за уреждане на колективните трудови спорове за представляващите работниците и служителите в спора. Непредлагане и неучастие в преговори от тях
обуславя незаконност на обявената впоследствие в резултат на спора стачка.
За да постигне прекратяването на колективния трудов спор и избягване на причиняваните от него вреди, работодателската страна би преговаряла за сключването на
колективен трудов договор. Тази хипотеза е възможно да се прояви, само когато в колективния трудов спор работниците и служителите са представлявани от синдикална
организация. Преговорите за решаването му освен това не са преговори за колективен
трудов договор, тъй като проектът за него трябва да е подготвен съгласно изискванията на чл. 51а КТ, за да обуслови сключване на действителен такъв. Затова споразумението за уреждане на колективен трудов спор в предприятие може да бъде колективен
трудов договор, само ако бъде сключено от колективнодоговорно правоспособна и
компетентна страна в предприятието при спазване на правилата относно подготовка
на проект по чл. 51а КТ.
Хипотезата относно преговори за колективен трудов договор в рамките на колективен трудов спор изглежда приложима и относно браншовите, отрасловите и колективните трудови договори по общини дотолкова, доколкото сключването на договора
би решило такъв спор на национално ниво, на ниво бранш, отрасъл, община, провеждан от една или повече синдикални организации.
Правната уредба на преговорите за колективен трудов договор е несъвършена.
Необходима е промяна, която да урежда отговорността за неизпълнение на задължението за преговори от работодателската страна – в чия полза се претендира обезщетението за неспазване на задължението на работодателя по смисъла на чл. 52, ал. 2 КТ
както и относно определянето на размера му.
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ПОНЯТИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО КАТО ЕДИН
ОТ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЯВАНИ ОТ
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД В ИСКОВОТО
ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Даниела Зарева*
Бургаски свободен университет
Резюме: Определенията са най-многобройните актове, които съдът постановява в
рамките на производството по граждански дела. Въпреки това, както в действащото законодателство, така и в исторически план, липсва легална дефиниция на
понятието.
В статията авторът извежда характеристиките на определението като съдебен
акт и предлага възприемането на дефиниция. Направено е и разграничение на определението от другите актове, постановявани от съда – разпореждането и съдебното решение.
Ключови думи: определението на съда, понятие, същност, характеристика, ограничение.
Summary: The rulings are the most frequent acts pronounced by the court within the
frames of a court proceeding on civil cases. In spite of this, the legislation in force as well
the legislation in historical view does not give definition of this term.
In the article, the author works out the characteristics of the ruling as an act of the court
and suggests a definition of the term. The article includes the attempt of the author to
explain the similarities and the differences of the court ruling to the other acts, issued by
the court – the order and the court decision.
Key words: court ruling, term, substance, characteristics, similarities and differences.

1. Определенията са най-многобройните актове, които постановява съдът в производството по граждански дела във всяка една от възможните съдебни инстанции.
Настоящата статия ще направи опит за анализ на понятието за този съдебен акт, тъй
като въпреки неговото често използване, чрез него се разрешават въпроси от различно естество и така съдът реализира значителна част от процесуалните си действия. Интерес за изследването представлява и фактът, че в действащото ни законодателство1 липсва легална дефиниция на този акт.

*
Докторант по Гражданско процесуално право в Центъра по юридически науки при Бургаски
свободен университет, хоноруван асистент по Граждански процес в ЦЮН на БСУ. Авторът
изследва проблеми на процесуалното право, отразени в статии, доклади и научни публикации,
адвокат с повече от 15 години стаж.
1
Така Гражданско процесуален кодекс, обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007г., в сила от 01.03.2008 г.,
посл. изм. и доп. ЗИДГПК, ДВ, бр. 63 от 04.08.2017г.
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2. В исковия процес по граждански дела определения се постановяват в рамките
на образуваното производство – още по повод неговото образуване2 и допреди постановяване на решението по спора. В този период от време съдът се произнася по различни въпроси, които са от значение за придвижването на делото към желания завършек – разрешаване на спора чрез съдебно решение. Така с определение съдът:
възлага връчване препис от исковата молба на ответника с указания относно съдържанието на отговора на исковата молба, срокът, в който трябва да бъде депозиран отговорът, приложенията към него и последиците от липсата на отговор; произнася се
по искане за обезпечение на предявения иск; произнася се по доказателствените искания; конституира или отказва да конституира подпомагащи страни; спира производството и др. Доколкото описаните действия са насочени към изясняване на материалноправния спор, от една страна, от друга – чрез тях (формулирането на доказателствени искания, предявяване на последващи искове и др.) страните упражняват предоставеното им от закона право на защита, чрез постановяването на определения по повдигнатите въпроси съдът подготвя постановяването на заключителния съдебен акт.
По част от въпросите съдът е длъжен да се произнесе служебно, но по други се произнася, само ако му бъде поискано. Актът на произнасяне е определение или разпореждане. Доколкото в случая става дума както за действия на съда, така и за действия
(искания) на страните, за изясняване същността на акта, с който съдът разрешава тези
въпроси, следва да се изхожда от разбирането на гражданския процес като производство – като съвкупност от действията на съда и на страните, насочени към разрешаването на конкретен спор. В акт „определение” съдът материализира извършваната от
него процесуална дейност и произнасянията си по исканията на страните, чрез които
искания страните упражняват предоставените им от закона процесуални права. Затова и действията на страните във връзка с постановяваните от съда определения ще са
от значение, доколкото се иска от съда да предприеме определено действие, което
той не е длъжен да извърши служебно, или да се произнесе по някакво искане. Както
посочва Сталев3, най-често терминът определение се използва, за да се обозначат
тези постановления на съда, които той произнася по повод на образувано съдебно
производство, за да уреди неговото движение или пък за да го спре или прекрати.
Действията на страните и съда, лежащи в основата на разбирането за гражданския процес като производство, се наричат процесуални действия. Не само защото се
извършват въз основа на процесуалния закон, но и защото се извършват във връзка с
конкретен процес/дело и са от значение за постановяването на заключителния за това
производство краен акт. За изясняване на същността на акта „определение” тези процесуални действия също се нуждаят от анализ. Така:
а) Процесуалните действия са правно релевантни действия. Те са действия, които
са израз на съзнателна воля и чието извършване е скрепено с правни последици. За да
бъдат тези действия процесуални, те трябва да се отнасят до конкретен процес или
производство4. Поради това и процесуални са само тези действия, които са насочени

2

Образуването на отнесения пред съда за разглеждане и решаване правен спор, описан в исковата молба, всъщност се извършва с акт „разпореждане”. Тези актове с оглед режима им на обжалване, а често – и на произнасяне, като се отчитат разбира се спецификите им, са приравнени на определенията – така от чл.279 ГПК.
3
Вж. Сталев, Ж., Сила на присъдено нещо в гражданския процес, С., Сиела, 2007, с. 420.
4
Така Силяновски, Д.А., Гражданско съдопроизводство, том ІІ, Производство пред първата
инстанция, С., Печатница П.К.Овчаровъ, 1941, с. 228.
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към учредяването, движението и приключването на процеса и които действия са уредени от процесуалния закон5.
б) Процесуалният закон използва разнообразни термини, за да обозначи процесуалните действия, извършвани от съда, като се имат предвид и действията, които се
извършват от лица, нямащи качеството „съдия”. Така, като процесуални действия, извършвани от съда, се разбират както действията, извършени от конкретния съдия или
съдебен състав по повод разглеждането на спора (най-често изразяващи се в постановяваните в това им качество актове – решение, определение или разпореждане), но и
действията, извършвани във връзка с конкретния спор, но от други лица – съдебни
служители (изготвяне на протокола от съдебното заседание, връчването на призовки
и съобщения и др.)6.
Безспорно в теорията се приема, че актовете, които съдът постановява по повод
на конкретното производство, са най-важните процесуални действия, извършвани от
него7. Защото чрез тях съдът осъществява своята решаваща дейност, правораздава по
конкретния спор или молба за съдействие, като подготвя произнасянето си с крайния
акт.
в) Тъй като гражданският процес се възприема като производство, насочено към
прекратяване чрез разрешаване на отнесените пред съда спорове, основно внимание в
доктрината и съдебната практика се обръща на заключителния за производството акт –
съдебното решение. Законът не съдържа легално определение и за този акт, но е възприето, че това е актът, с който съдът се произнася по предмета на спора, по съществото на делото, по главния въпрос, с който е сезиран8. По този начин се отчита особеният предмет на конкретното производство, което може да няма за пряка задача разрешаването на спора (каквато е задачата на първоинстанционното производство), а
може да изисква извършването и на контролна дейност (което е специфично за въззивното и касационното производство). Освен отговор на главния въпрос, чрез съдебното решение се дава защита и се налага санкция, с него се предизвиква желаната
или необходима правна промяна в материалното правоотношение. Със съдебното решение са свързани и от него произтичат държавновластническите последици на този
акт – сила на пресъдено нещо, изпълнителна сила и конститутивно действие. Поради
това и решението винаги е акт по съществото на спора и чрез него се преустановява
състоянието на правен спор. След постановяване на съдебното решение на страните е
забранено под страх от санкция да имат поведение, което да противоречи на това,
което е установил съдът с решението.
За разлика от решението, с определение съдът се произнася по въпроси, които
подготвят постановяването на крайния акт, но има случаи, когато определението препятства постановяването на решение. Такова е определението, с което производството по делото се прекратява като недопустимо. В тази хипотеза съдът е констатирал
наличието на процесуална пречка (процесът да се развие до желания завършек), или
липсата на процесуална предпоставка (искът е предявен от недееспособно лице, без
представителна власт, пред некомпетентен съд или друго) или пък отпадането на та5

Така Силяновски, Д.А., цит. съч., с. 228, както и Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В.
Попова, Р. Иванова, Българско гражданско процесуално право, Девето преработено и допълнено издание, първо по действащия ГПК, С., Сиела, 2012, с. 219.
6
Така и Българско гражданско процесуално право, цит. съч., 2012, с. 218.
7
Така Силяновски, Д.А., цит. съч., с. 228 – 229, „Българско гражданско процесуално право”,
цит. съч., 2012, с. 220.
8
Така Българско гражданско процесуално право, цит. съч., 2012, с. 220.
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кава предпоставка (например – десезиране на съда от разглеждане на спора поради
отказ от иска, оттегляне на исковата молба или постигане на спогодба по целия предмет на делото). Приема се, че определението, с което съдът прекратява производството по делото показва сходства със съдебното решение, тъй като установява пречка за
извършване на каквито и да било последващи действия от съда, който го е постановил.
3. Както се посочи и в началото на изложението, действащият процесуален закон
не съдържа легална дефиниция на понятието определение9. В Раздел ІV на Глава
Осемнадесета законодателят е очертал приложното поле на тези актове, като е посочил, че „Съдът постановява определение, когато се произнася по въпроси, с които не
се решава спорът по същество”10 (чл.252 от ГПК).
В исторически аспект и предходният ГПК (от 1952 г.) също не съдържаше дефиниция на разглежданото понятие, а разпоредбата на действия чл.252 от ГПК е реципирана без изменение от тази на чл. 195, ал.1 от отменения кодекс11.
Предходният процесуален закон – Законът за гражданското съдопроизводство от
1891 г. и измененията му от 1930 г., от една страна в обща разпоредба посочва случаите, в които се постановяват решения и определения12, но от друга страна съдържа
детайлна уредба, като посочва кога съдът се произнася по съответния въпрос с определение.
Ако се изходи от начина, по който законодателят в исторически аспект, определя
кръга от въпроси, които се разрешават с решения и определения, може да се посочи
на приемственост в уредбата. Българският законодател от първия процесуален закон
на Княжество България до момента като разграничителен белег между решенията и
определенията използва предмета/въпроса13, по който се постановява конкретният
9

Корнезов, Л., Гражданско съдопроизводство, том Първи, Исков процес, С., Софи – Р, 2009, с.
631, излага своята критика към текста на ГПК, в който не се съдържат дефиниции както на
понятието за решение, така и за определение. Нещо повече – при дефинирането на понятието
за решение той посочва, че текстът на чл. 252 от ГПК е несъвършен (и съответно прави предложение за неговото изменение), тъй като по тълкувателен път, освен всичко останало, от него
следва да се извлекат характеристиките на друго недефинирано понятие – това за решението.
Критиката се аргументира и с това, че предложената в чл.252 дефиниция за „определение” е
дадена чрез отрицанието на друго също недефинирано понятие.
10
Според Иванов, А., Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК, С., Нова звезда,
2016, с. 125-126, в текста на чл.252 от ГПК се съдържа легална дефиниция на понятието за
определение, но по-нататък в изложението си цитираният автор допълва отделни характеристики на този вид акт, като по този начин сам опровергава твърдението си за наличие на легална
дефиниция. В своя по-ранна публикация същият автор – Иванов, А., Същността на съдебното
определение по новия ГПК, сп. Международна политика: Год.VІІІ, 2012, брой 1, на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет, с.116, посочва, че определения се наричат съдебните постановления, с които съдът се произнася по въпроси, възникващи
във връзка с разглеждане на гражданското дело, но отново приема, че разпоредбата на чл.252
от ГПК съдържа легална дефиниция на понятието.
11
Чл. 195. (1) Съдът постановява определение, когато се произнася по въпроси, с които не се
решава спорът по същество. – ГПК отм.
12
Така текстът на чл.448 (628). Постановленията на съда се отнасятъ или до съществото на делото, или до частни въпроси, които възникватъ изъ делото. Въ първия случай съдебните постановления се наричатъ решения, а въ втория – определения.
13
Така също и Иванова, Р., Бл. Пунев, С. Чернев, Коментар на новия Граждански процесуален
кодекс, С., ИК „Труд и право”, 2008, с. 373.
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съдебен акт. При действието на Закона за гражданското съдопроизводство (отм.), изхождайки и от законовата разпоредба, в доктрината се е приемало, че „ония съдебни
постановления, които се издават по частни въпроси, изникнали в производството”, са
определения14.
При сегашната формулировка на чл.252 от ГПК в процесуалната литература като
дефиниция се посочва, че „Постановленията на съда, с които той се произнася по
процедурни въпроси, са определенията”15 или „С определение съдът се произнася по
процесуални въпроси”16. Доколкото текстът на чл. 252 от ГПК говори за въпроси, с
които спорът не се решава по същество, ми се струва, че направените в учебниците
по Граждански процес на Сталев и Корнезов опити за даване на определение на понятието за разглеждания съдебен акт, не са коректни. Ако се изходи от юридическия
смисъл на думите „процедурен” и „процесуален”17, на пръв поглед може да се каже,
че те са синоними. Но всъщност те се отнасят като частен къмто общ случай. Т.е. понятието за процесуален въпрос включва в себе си и процедурните въпроси, доколкото те възникват по повод вече възникнал граждански процес, разбиран като нормативно установено производство, като процедура.
Определението на разглеждания акт, дадено в по-старата ни литература от Силяновски, като че ли е по-ясно и конкретно. Авторът дава следната дефиниция на понятието за определение – „Определения са ония съдебни постановления, които се издават по частни въпроси, изникнали в производството”, а „частният” въпрос е винаги
такъв, който възниква инцидентно в производството и не е отговор на исковата
молба18.
Разпоредбата на чл. 252 от ГПК използва по-широка формулировка от тази, която
се предлага от литературата, коментираща проблемите на действащия ГПК. Законодателят е приел, че определение се постановява, когато съдът не разрешава спора по
същество. По този начин се предвижда, че определение се постановяването както по
процедурни19 (които са от значение за самата съдебна процедура, нейното образуване
и придвижването на делото от етап в етап), така и по процесуални (които са от
значение за самото съдопроизводство) въпроси. В първата група влизат проблемите
относно редовността на исковата молба, на призоваването, на сформирането на съдебния орган, по даване ход на делото и т.н., а във втората се включват произна14

Така Силяновски, цит. съч., с. 230.
Така Българско гражданско процесуално право, авторски колектив, цит. съч., 2012, с.221.
16
Така Корнезов, Л., цит. съч., Том Първи, С., 2009, с.669.
17
Според Речник на чуждите думи в Българския език, Пето преработено и допълнено издание,
съставители Габеров, И. и Д.Стефанова, В.Т., Габеров, „процедурен” – който се отнася до официално приет ред за действия (процедура), а „процесуален” – който се отнася до съдебен процес. А под „процес” според същия източник се разбират „Всички последователни действия или
явления, изменения, които очертават определено развитие или постигане на определена цел.
18
Силяновски, Д. А., цит. съч., с.230. Тук е необходимо да се отбележи, че даденото определение е пряко обвързано и от текста на чл.448 (628) от Закона за гражданското съдопроизводство
(отм.), според който, „Постановленията на съда се отнасят или до съществото на делото, или
до частни въпроси, които възникват при разглеждане на делото. В първия случай съдебните
постановления се наричат решения, а във втория – определения”.
19
Така Корнезов, Л., цит. съч., с.672 посочва, че процедурните въпроси са правно-технически
въпроси. Като примери са посочени действията по връчване на препис от исковата молба, от
въззивната или касационната жалба; оставяне без движение на нередовната искова молба и
нейното връщане; връчване на книжа по делото и други въпроси, по които съдът се произнася
с разпореждане.
15
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сянията на съда относно допустимостта на целия процес, законосъобразното упражняване на предоставените на страните права и правилното формиране на изводите на
решаващия орган20. Доколкото под „спор” в ГПК, в доктрината и в съдебната практика винаги се разбира спор относно материално право, който се решава с постановяването на решението и което е винаги акт по съществото на спора, намирам за правилна
употребата на по-широката хипотеза относно предмета на съдебното определение. А
именно – че това е акт, с който съдът не решава спора по същество. Не само защото
това съответства на текста на закона, но и защото по-правилно обхваща многообразните хипотези, при които съдът постановява определения. Не са малко случаите, при
които предмет на съдебното производство е разрешаването именно на процесуален
въпрос, заради който е образувано делото. Така стоят нещата в производството по
обезпечаване на доказателства, по допускане обезпечение на бъдещ иск, по проверка
наличието на основания за допускане на касационно обжалване и други. В изброените, а и в други случаи, съдът следва да се произнесе само по конкретен процесуален
въпрос и това именно е центърът, задачата на производството. Тъй като не се решава
материалноправен спор, актът, с който ще се произнесе съдът и ще приключи конкретното производство, ще е определение. Така ще се изчерпи предметът на производството и съдът ще бъде десезиран от по-нататъшното му разглеждане. За решаването на подобни въпроси се образуват частни производства, като по този начин се
поставя и акцент, че предмет на делото не е решаването на материалноправен спор.
4. Ако се изходи от направения по-горе анализ на случаите, в които законодателят е предвидил, съдът да постанови акт определение, и описаните теоретични схващания относно съдържанието на този акт, може да се изведе следната дефиниция на
определението, а имено:
Определението е държавно-властнически, правораздавателен акт, постановяван от съда в рамките на предоставената му за това компетентност и учредена
правораздавателна власт, в рамките на образувано пред този съд нормативно установено и регулирано производство по предоставяне на защита и съдействие при
осъществяването на лични и имуществени права, издадено в предвидената за това
форма и постановено от пълния състав на съдебния орган, сезиран с разглеждането
на делото, с който акт съдът се произнася по въпрос, без да разрешава материалноправен спор.
От така дефинираното понятие за определение ясно личат всички характеристики
на съдебния акт:
а) Определението е държавно-властнически акт, доколкото съдебната власт е
една от трите власти. В допълнение – неизпълнението на определението на съда е
скрепено с възможността за неговото принудително изпълнение (например – с определение съдът е допуснал предварително изпълнение на постановеното решение и това предварително изпълнение е задължително за съдебните изпълнители, които при

20

Подобно разграничение на въпросите на „процесуални” и на „процедурни” се прави и в
отделни примери от съдебната практика. Така в Определение № 585 от 14.07.2013 г. на
ч.търг.д. № 1962/2014 г., І т.о. на ВКС, четем следното: „Актовете на съда, т.е. на съответния
съдебен състав, с който произнасянето му е ограничено до въпроси, с които не се решава спорът по същество, са „процесуални” (разбирай определения). Те са различни от „процедурните”,
произнасянето по които е от изключителна компетентност на председателя на съответния
съдебен състав.”
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упражняване на правомощията си могат да търсят съдействието на всички останали
органи; с определение съдът задължава неучастващо в делото лице да представи намиращи се в него доказателства; въз основа на определението на съда се конституира
трето лице като подпомагаща страна по делото, и др.) и е задължително за страните
по спора, съдът, който го е постановил, и в отделни случаи – и за по-долустоящия съд
(когато с определението е уважена частна жалба);
б) Определението е правораздавателен акт, не само защото се постановява от орган на съдебната власт в рамките на производство по правораздаване, но и защото се
произнася по повод висящо производство за защита и съдействие при упражняването
на граждански права и в качеството на съда на правораздавателен орган. Чрез него се
предоставя защита, дори и да е привременна (определението за одобряване на привременни мерки по брачни дела, определението за допускане обезпечение на иска и
др.) при упражняването на конкретни граждански права. Чрез определението могат
да бъдат защитавани и процесуални права – например правото да се иска обезпечаване на доказателства, които да бъдат използвани в бъдещ или висящ исков процес, като по този начин се подпомага упражняването на процесуалното право на защита.
Определението е правораздавателен акт, защото се постановява от органа, от който е
поискано да разреши конкретен правен спор, т.е. да правораздава;
в) Определението е акт, който може да бъде постановен само от съдебен орган, и
то само от този орган, пред който е висящо едно дело. Доколкото властта да се правораздава по конкретен въпрос е не само нормативно установена (закрепена в закон
като производство с описани компетентност и правомощия на органите), но и защото
властта да бъде разгледан и решен въпросът е предоставена на съда от лицето, което
твърди, че е налице субективно право, което се нуждае от защита;
г) Постановяването на определения е нормативно установена дейност и поради
това, че ГПК изрично предвижда, съдът да се произнася с точно този вид акт, когато
не разрешава спора по същество. По-нататък, законът посочва и случаите, в които се
постановява именно акт от вида „определение”, като е предвидена и форма за защита
срещу незаконосъобразното разрешаване на конкретните въпроси – отмяна или изменение на определението от съда, който го е постановил, или от по-горестоящия – чрез
подаването на частна жалба;
д) Постановяването на определения е нормативно установена дейност и поради
това, че произнасянето на съдебните актове е част от процесуалната дейност, която
извършва съдът в рамките на нормираното от процесуалния закон производство. И то
е една от проявните форми на дейността, която извършва именно съдът по спора, а не
е действие на служител на съда или друг съдебен орган;
е) Определението като особен вид държавновластически акт трябва да бъде постановено в предвидената за това форма и със съответното предписано от закона съдържание и от пълния състав на съдебния орган;
ж) С определението съдът се произнася по въпрос, който е възникнал по повод
защитата на определено материално гражданско право, без обаче да разрешава спора
относно това право. Разрешаването на споровете за материални права винаги се
извършва с решение.
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5. Дори и в така предложената нова дефиниция на понятието за определението
като съдебен акт, остават налице възприетите в процесуалната литература21 същностни отличителни белези на определението спрямо другите съдебни актове, постановявани в рамките на исковото производство – съдебното решение и разпореждането.
Доктрината приема, постановяваните от съда актове, да се обозначават със събирателното понятие „съдебни постановления”22, възприет и наложен може би поради
приемственост от текста на чл.448 от Закона за гражданското съдопроизводство
(отм.). Съдебните актове като цяло са израз на решаващата дейност на съда, като се
приема, че съдебното постановление (решение, определение или разпореждане) е
заключението, което съдът извежда от субсумирането на един фактически състав под
правната норма23.
а) Определението се отграничава от разпореждането по това, че с последното
съдът се произнася по процедурни въпроси24. Това са такива правно-технически
въпроси, свързани с администрирането на исковата молба (с разпореждане съдът я
остава без движение, в случай на установени несъответствие с изискванията за нейната редовност, или поради невнасяне в цялост на дължимата държавната такса и
др.), или на постъпила жалба. Като се приема, че това са въпроси от значение за редовността на образуваното производство, т.е за спазването на установените от процесуалния закон изисквания за редовност на сезиращите съда актове, но не и за неговата допустимост. Поради това е достатъчно разпореждането да бъде постановено от
един от членовете на състава (председателя или определения съдия-докладчик). Разпореждането ще бъде едноличен акт и в случаите, когато се постановява от Върховен
касационен съд – чл. 286, ал. 2 от ГПК25.
По отношение на някои процесуални действия като връщане на касационна жалба или на частна касационна жалба разграничението с определенията по хода на делото е само по отношение на едноличното произнасяне. Тъй като по своето естество
това не са действия по същински въззивен контрол, тези еднолични разпореждания
имат същото действие като определения, постановени от администриращия жалбата
съд и подлежат на същия правораздавателен контрол.
За разлика от определенията, законодателят е уредил хипотезите, при които е допустимо, съдът да се произнесе еднолично чрез разпореждане, а не в пълния си състав. Така: чл. 47, ал. 3 предвижда с разпореждане да се извърши връчване на съдебните книжа по настоящия или на друг адрес на ответника; с разпореждане се назначава
и особен представител на ответник (чл. 47, ал.6); с разпореждане се връща нередовната въззивна (чл. 262, ал. 3) или касационна жалба (чл. 286, ал.2); с разпореждане
съдът се произнася по исканията на страните (чл.312, ал.3); с разпореждане съдът

21

Вж. Българско гражданско процесуално право, авторски колектив, цит. съч., с. 321, както и
Корнезов, Л., цит. съч., с. 669 и Силяновски, Д. А., цит. съч., с. 228 и сл.
22
Така Силяновски, Д.А., цит. съч., с. 229, Сталев, Ж. и авторски коректив, цит. съч., с. 220,
иначе съдът по граждански дела не се произнася с актове, които да се наричат постановления
23
Силяновски, Д.А., цит.съч., с.229.
24
Така изрично и в мотивите към т. 10 на Тълкувателно решение № 1 от 2013 г. на ОСГТК на
ВКС по въпросите на въззивното обжалване е посочено, че като вид съдебен акт с разпореждането по принцип се решават процедурни въпроси във връзка с администриране на делото.
25
Съгласно чл. 110, т. 1 от Закона за съдебната власт, Върховният касационен съд заседава в
състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго.
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указва вписване на исковата молба. Приема се, че чрез разпореждания председателят
на състава ръководи съдебното заседание26.
Трябва да се подчертае, че направеното от процесуалния закон изброяване на
случаите, в които съдът се произнася с разреждане, не е изчерпателно. И причината
за това е, че в хипотезата на първоинстанционно производство, когато делото се разглежда от едноличен съдебен орган, е трудно да се отграничат въпросите, по които
съдът трябва да се произнесе с определение, и по кои – с разпореждане. И с двата
акта се разрешават процесуални въпроси. Любен Корнезов обръща внимание27, че ако
нередовността на исковата молба бъде установена при първоначалното й преглеждане (в процедурата по чл.129 от ГПК), съдът ще постанови разпореждане за оставянето й без движение. Ако обаче нередовността се установи в рамките на вече насроченото съдебно заседание (чл. 140 от ГПК), то оставянето без движение ще се извърши
с определение.
За разпорежданията не е установена от закона специална форма и обикновено те
се изразяват чрез полагането на резолюция върху съответния документ. Но когато
трябва да бъдат връчени на страните, те се постановяват в писмена форма. По отношение на определенията действащият процесуален закон въведе изрично изискване
за форма и съдържание с разпоредбата на чл. 254.
Следваща разлика е, че разпорежданията по принцип се постановяват в закрито
съдебно заседание, докато определения могат да се постановяват както в закрито,
така и в открито съдебно заседание.
Доколкото редовността на сезиращите съда актове (искова молба, жалба, различни процесуални молби, съдържащи искания на страните) имат своето значение за законосъобразността на процесуалните действия и на съда, а и на процеса като цяло, и
тъй като произнасянето по процедурни въпроси представлява и разглеждане на процесуални такива, законодателят е приравнил разпореждания на определенията с
оглед тяхната обжалваемост28 (чл. 279 от ГПК).
б) Съдебното решение е най-значимият акт, който постановява съдът в исковия
процес. Това е така, защото с решението съдът разрешава материалноправния спор и
слага край на делото като уважава като основателен или отхвърля като неоснователен
иска29. От друга страна, съдебното решение е най-важният акт и защото в подготовка
26

Така Силяновски, Д.А., цит. съч., с.230. В Българско гражданско процесуално право,
авторски колектив, С., 2012 г., с. 225, се приема, че ръководенето на съдебното заседание, изслушването на свидетелите, изготвянето на съдебния протокол е част от процесуалната дейност на съда, и по същество не се извършва чрез разпореждания.
27
Корнезов, Л., цит. съч., с.672
28
Така също и Златарева, М., в Граждански процесуален кодекс, Приложен коментар,
Проблеми на правоприлагането, Анализ на съдебната практика, Второ преработено и допълнено издание, С., Труд и право, с.604.
29
Силяновски, Д. А., в цит. съч., с. 229, говорейки за съдебното решение посочва, че с него искът може да бъде отхвърлен като недопустим. Тази възможност лежи в основите на теорията за
т. нар. „процесуални решения”. Силяновски приема, че наред с решенията, с които съдът се
произнася по основателността или неоснователността на заявените в исковата молба искания,
съществуват и такива решения, с които съдът не се произнася по съществото на делото. Такива
са решенията, казва авторът, с които се отхвърля иска не като неоснователен, а като недопустим. Като примери се посочват решенията, с които искът се отхвърля поради липса на интерес
от търсената защита; поради възражение за пресъдено нещо и изобщо в случаите, когато се решават въпроси относно допустимостта на иска. Според Силяновски не е неправилно прекратяването на производството в тези случаи да се извърши с решение, особено когато възражение305
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на неговото постановяване са извършени всички предходни процесуални действия на
съда (постановените определения и разпореждания) и действията на страните в производството. Поради подготвителния характер на предхождащите съдебното решение
процесуални действия, законосъобразността на всяко едно от тях се отразява върху
законосъобразността и на заключителния за делото акт. Силяновски посочва30, че ако
предявяването на иск е най-важното действие на страната, защото чрез него се поставя началото на процеса, и то определя „програмата на спора”, както и „онова, върху
което съдът ще постановява с решението си”, то неговият „корелат е решението –
най-важното действие на съда”. Чрез решението се решава спорът по същество и в
това се изразява решаващата дейност на съда31. Решението прекратява състоянието
на съществуващ между страните правен спор, а според Абрашев съдебното решение
е „постановление по препирня между спорещите страни, предмет на предявения
иск”32.
Значимостта на съдебното решение основно се изразява в това, че с него съдът в
рамките на исковия процес се произнася по материалноправния спор, и именно от този акт произтичат и държавновластническите последици – сила на пресъдено нещо,
изпълнителна сила и конститутивно действие33. Поради тази причини съдебното решение е и най-коментираният акт в процесуалната литература преди и сега.
то за липса на положителна или за наличието на отрицателна процесуална предпоставка е
направено след състезание на страните. В друг свой труд – Силяновски, Д. А., Гражданско
съдопроизводство, том Първи, цит. съч., с.38, същият автор посочва, че отхвърлянето на иска
поради уважаването на отвода (относно допустимостта на процеса – бел. моя) е „отхвърлянето
на същия на процесуално основание и трябва да се различава от отхвърлянето на иска по същество, т.е. като неоснователен“. И продължава, че ако въпросът относно допустимостта е бил
решен с определение, той ще се обжалва с частна жалба, а когато това е сторено с решение,
последното подлежи на обжалване по реда, по който се обжалват решенията – пак там, с.39 и
сл. Причината за подобни възможности авторът вижда в липсата на изрична уредба в закона,
която да определя акта,който трябва да бъде постановен в конкретния случай. Поради това за
него решенията, с оглед изхода на процеса биват решения, с които искът се уважава изцяло
или отчасти, и решения, с които искът се отхвърля като неоснователен или недопустим; а според естеството на уважаването или отхвърлянето на иска решенията биват такива по същество
и процесуални решения.
В допълнение може да се посочи, че Върховният касационен съд не отрича, а напротив – признава съществуването на съдебни решения, чрез които не се решава материалноправен въпрос,
а само процесуален въпрос. Такива са решенията на окръжния съд по жалби срещу действия
или откази на съдебен изпълнител. В мотивите по т.3 от Тълкувателно решение № 7 от
31.07.2017 г. по тълк.д.№ 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС изрично е записано, че в подобен случай
правомощията на окръжния съд са контролно-отменителни и с реализирането им се решава
само процесуален въпрос, решен по определен начин от съдебния изпълнител. В тази връзка
приетото от съда разрешение се отнася единствено до обжалваното конкретно действие или
отказ и не се зачита като правоустановяващо действие по друг спор. Поради това и решенията
на окръжния съд по жалби срещу действия на съдебните изпълнители не подлежат на отмяна
по реда на чл.303 и сл. от ГПК.
30
Силяновски, Д. А., цит. съч., с.229.
31
Така Силяновски, Д. А., Гражданско съдопроизводство, Част Първа, С., Придворна печатница - А.Д., 1938, с. 235.
32
Абрашев, П., Гражданско съдопроизводство, том 2, С., 1914, с. 433.
33
Детайлното изясняване на същността на съдебното решение и неговите последици нахвърлят
пределите на настоящата статия. Поради това тези въпроси са отбелязани само общо и неизчерпателно, за да се открои разликата между съдебното решение и определението като различни по своята същност съдебни актове.
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Основните разграничителни белези на съдебните решения и определенията могат
да бъдат обобщени по следния начин:
- правните последици на определението не могат да надхвърлят рамките на производството, в което е постановено, поради това определението има вътрешнопроцесуален ефект. Съдебното решение има и външно действие. Освен обвързващо страните по спора (арг. от чл. 298 и чл. 299 от ГПК) действие, с влизането си в сила решението става задължително за освен за съда, който го е постановил, но и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България (чл.297 ГПК);
- Невлязлото в сила съдебно решение винаги подлежи на обжалване, докато определението или не подлежи на обжалване отделно от решението, или се обжалва с
частна жалба, ако попада в хипотезите на чл.274, ал.1 от ГПК;
- Влязлото в сила определение, за разлика от влязлото в сила съдебно решение,
не може да бъде атакувано с подаване на молба за отмяна по реда на чл.303 и сл. от
ГПК, освен ако не става въпрос за определение за прекратяване на производството
поради отказ от иска34.
Безспорно е, че между решението и определението могат да се открият и доста
сходства, сред които необходимостта и двата вида актове да бъдат постановени от
пълния състав на съда; излагането на мотиви като част от установената от закона
форма; възможността при наличието на предвидените от закона предпоставки за изменение и/или допълнение на решението (чл. 246 и сл.от ГПК) и определението
(чл.253 от ГПК), и др. Като интересна прилика между съпоставяните съдебни актове
трябва да се изтъкне и това, че едно съдебно производство може да бъде приключено
не само с решение по съществото на спора, но и с определение, с което делото се прекратява. Такъв е случаят не само когато производството се прекратява (с определение) поради оттегляне изцяло на исковата молба или отказ от предявения иск35, но и
когато съдът утвърди постигната от страните спогодба, или прекрати производството
34

В този смисъл е изричният диспозитив по т.6 от Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 г.
по тълк.д.№ 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС. За пълнота е необходимо да се обърне внимание, че в
същото тълкувателно решение ОСГТК посочва и две категории съдебни решения, които не
подлежат на отмяна – по т.3 от тълкувателното решение – решенията на окръжен съд по жалби
срещу действия или откази на съдебните изпълнители (вж. изложеното в предходна бележка
29), и по т.4 от тълкувателното решение – решенията, постановявани в производства по спорна
съдебна администрация. За последните производството по отмяна е недопустимо, тъй като изменението или отмяната на решението е възможна в резултат на преценка на нововъзникнали
или изменени факти и обстоятелства относно спорното материално право, която преценка може да бъде извършена в рамките на отделно съдебно производство.
35
Интересно е да се обърне внимание на мотивите към т.6 и в диспозитива по т.6 на
Тълкувателно решение № 7/2015 г. по тълк.д.№ 7/2014 г. на ОСГТК. Там изрично се посочва,
че определението за прекратяване на производството поради отказ от иска подлежи на отмяна
по реда на чл.303 и сл. от ГПК. Причината за това е, че от гледа точка на процеса това е волеизявление на ищеца, водещо до десезиране на съда и от тук – до липсата на положителна процесуална предпоставка, т.е. до недопустимост на производството, но от друга страна, тъй като
чл.233, изр. второ от ГПК регламентира непререшаемост на правния спор, то към волеизявлението на ищеца законодателят е прикрепил сила на пресъдено нещо, чрез която окончателно се
прекратява състоянието на правен спор между страните по делото. За разлика от съдебното решение, обаче, субективните предели на силата на пресъдено нещо при валидно направен отказ
от иска, са ограничени само между страните по делото и техните правоприемници, без да засяга лицата, спрямо които се разпростира силата на пресъдено нещо на решението – третите
лица (при необходимо другарство, при искове за гражданско състояние, правоприемство,
поръчителство и др.).
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поради липсата на искане за възобновяване в хипотезата на чл. 231, ал.1 от ГПК. До
прекратяване на производството с определение поради изчерпване на спорния предмет се стига и при т.нар. частни производства – тези, които са образувани за решаването на конкретен процесуален въпрос (производството по обезпечение на бъдещ
иск, по обезпечаване на доказателства, по издаване на заповед за изпълнение и др.).
Предложеният анализ на понятието за определението като един от съдебните
актове, постановявани от съда в рамките на производството по граждански дела, но и
най-многобройните такива, и съпоставката му с другите актове, постановявани от
съда в исковото производство, не само дава опит за дефиниране на понятието за
определение, но и показва неговите най-ярки отличителни характеристики. Както се
установява, разпорежданията, определенията и съдебните решения показват сходства
и последици (когато разпореждането и определението прекратяват производството по
делото), които надхвърлят общоприетото схващане и постановката на чл.252 от ГПК,
че съдът постановява определение, когато не се произнася по въпроси, с които не се
решава спорът по същество.
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ОБРАТНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ И НЕГОВАТА РОЛЯ
В ПРОЦЕСА
Маргарита Красимирова Събева1
Докторант на Бургаски свободен университет
Резюме: Обратният изпълнителен лист е официален документ, предвиден в Гражданския процесуален кодекс като титул за защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на проведено изпълнително производство. С неговото издаване длъжникът получава правото да поиска да му бъдат върнати обратно
всички вещи и/или суми, събрани посредством принудително изпълнение, чието правно основание е било отменено с влязло в сила съдебно решение.
В статията авторът прави анализ на понятието за обратен изпълнителен лист,
предпоставките и реда за неговото издаване, както и спорните моменти около
този правен инструмент. Специално внимание е обърнато на обхвата на обратния
изпълнителен лист и на съпоставката му с други искове.
Ключови думи: обратен изпълнителен лист; граждански процес; предварително
изпълнение; незаконосъобразност; недължимост.
Summary: The reverse writ of execution is an official document envisaged by the Code of
Civil Procedure as а title for protection of the debtor against substantive illegality of the
enforcement proceedings. By the issuance of the reverse writ of execution the debtor
receives the right to claim back all property and/or sums collected in the course of
enforcement proceedings, whose legal groundbasis have been revoked by a final court
decision.
In the article, The author analyzes the concept of the reverse writ of execution, the
prerequisites and the procedure for its issuance, as well as the controversies around that
legal instrument. Particular attention is paid to the scope of the reverse writ of execution
and to its comparison to other claims. Comparison to similar hypotheses is made.

1. Същност на обратния изпълнителен лист
Институтът на обратния изпълнителен лист като част от българския граждански
процес почива на основните принципи, залегнали като основа в цялото гражданско
съдопроизводство. Гражданският процес действа двупосочно – от една страна предоставя защита на правоимащия и съдействие за реализиране на неговите права и интереси, а от друга санкционира недобросъвестния, който с действия или бездействия го
е увредил. Изпълнителното производство, иманентна част на гражданския процес, не
1

Маргарита Красимирова Събева завършва с отличие „право” в СУ „Св. Климент
Охридски” през 2013 г. От началото на 2014 година работи като адвокат в сферата на търговското право при Бургаска адвокатска колегия, като в практиката си
се занимава предимно с процесуално представителство в съда. От септ. 2016 година е докторант на свободна докторантура при БСУ, ЦЮН, направление „Граждански процес”.
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прави изключение – то ползва същия гръбнак от основни начала, и изпълнява същите
функции – да защитава и санкционира.
Това в никакъв случай не означава, че едната страна в процеса има само права, а
другата – само задължения. Напротив, и за двете страни в процеса, макар и противопоставени, гражданският кодекс е предвидил равен набор от процесуални средства, с
които да си служат, за да защитят своята правна позиция. Това многолико действие
на гражданския процес оправдава възникването на обратния изпълнителен лист – той
служи, за да предостави адекватна защита на длъжник – потърпевш от незаконосъобразно развитие на изпълнителния процес.
Обратният изпълнителен лист има по-различна същност от обикновения изпълнителен лист. Той не представлява защита, чиято цел е да ревизира за пореден път
наличието на самото материално право и в тази връзка да го отрече или потвърди.
Това вече е постигнато с изпълнителното основание. Напротив, защитата, която предоставя е последваща – в случай на неправомерно развило се изпълнително производство, което вече е лишено от законовото си основание и то по съдебен ред. Обратният изпълнителен лист е средство за защита срещу самата материална незаконосъобразност на проведено изпълнително производство, в случаи, когато по сигурен начин е установено, че изпълняемото право вече не съществува.
Обратният изпълнителен лист е компенсаторен механизъм в процесуалните отношения – той възстановява положението в патримониумите на кредитор и длъжник
отпреди неоснователното разместване на блага. Всъщност, до неговото издаване се
стига, когато е проведено съдебно производство и със сила на пресъдено нещо е отречено основанието за получаването на събраните и разпределени в изпълнително дело суми. Отпаднала е тяхната дължимост, а оттам и задължението на досегашния
„длъжник” да понесе тази намеса в личната си правна сфера.
2. Исторически преглед на обратния изпълнителен лист в българското право
След Освобождението в България действат няколко законника, уреждащи гражданското съдопроизводство и това са Законът за гражданското съдопроизводство от
1892г. (втора редакция от 1922 г. и от 1930 г.), Граждански процесуален кодекс от
1952 г. и Граждански процесуален кодекс от 2007 година.
Обратният изпълнителен лист като правна фигура присъства за първи път обективно едва в Граждански процесуален кодекс от 1952 година и то със значително
стеснен обхват. В предходната уредба на по-старите кодификации този институт не
съществува. В чл.241, ал.3 и чл.236, ал.2 от ГПК (отм.) са описани двата повода за
издаване на обратен изпълнителен лист – при отмяна на решение с допуснато предварително изпълнение и при отмяна на влязло в сила решение. Други хипотези няма
предвидени.
На пръв поглед изглежда, че липсата на заповедното производство обяснява отсъствието и на препраща норма към обратния изпълнителен лист. На теория обаче
заповедно производство не липсва – изпълнението по чл.237, буква „В” и сл. ГПК
(отм.) не е наречено заповедно производство, макар че по същността си е точно такова. Препращане към института на обратния изпълнителен лист не е изрично направено. А обяснението относно хипотезата на отмяната на въззивни решения, които подлежат на предварително изпълнение изхожда от факта, че до редакцията от 1997 година производството е само двуинстанционно. След въвеждане на триинстанционното производство през 1997 г. с изменение от 1999 г. е предвидена възможността за изпълнение на решения на въззивна инстанция, имащи годен предмет за принудително
изпълнение.
310

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

3. Право на обратен изпълнителен лист
За да бъде разбрана същността на обратния изпълнителен лист, безспорно трябва
да бъдат изследваните случаите, в които се стига до неговото издаване. Все пак
действат общи правни положения, които са сходни за всички хипотези и които трябва да бъдат налице, за да оправдаят неговото изготвяне.
Обратен изпълнителен лист може да бъда издаден, на първо място, само за суми,
събрани въз основа на изпълнително основание. Процесуалният закон не предвижда
възможност за издаване на такъв за суми, за които не е бил издаван първоначален
лист. Тези норми са изрични и не подлежат на разширително тълкуване2. Изрично е и
изискването сумите, чието връщане определя обратният изпълнителен лист, да бъдат
събрани само в хода на изпълнително производство. Правото на длъжника да се
сдобие с обратен изпълнителен лист е за връщане на сумите и вещите, отнети му
посредством държавна принуда. Следователно общи за всички хипотези, при които
се достига до обратен изпълнителен лист, са изискванията за наличие на първоначален изпълнителен лист и блага, разместени чрез принудително изпълнение.
А) Обратният изпълнителен лист при допуснато предварително изпълнение по
чл.245, ал.3 ГПК
Обратният изпълнителен лист е процесуално въведен в разпоредбата на член 245,
ал.3 от Граждански процесуалния кодекс и това съвсем не е случайно. Отреденото му
местоположение дава възможност да бъдат направени основни изводи относно неговата същина и роля в процеса. Правната норма е поместена в раздел II „Отсрочване и
разсрочване на изпълнението. Предварително изпълнение.“ Разположението на правната му фигура именно в този раздел на ГПК разкрива неразривната връзка между
обратния изпълнителен лист и изпълнението. Не какво да е изпълнение, а предварителното. То се развива по-рано от обичайното, като изключение, тъй като е допуснато от съда или определено от закона за допустимо преди влизане в сила на самото
изпълнително основание. Самата правна норма пък носи заглавието „Спиране и прекратяване на предварително изпълнение”. Обратният изпълнителен лист е средството, което се предоставя на длъжника, когато изпълнението се прекрати. Нормата
гласи: „В този случай съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен
лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз
основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение.”3
Условията, описани по-горе като предпоставки за снабдяване с обратен изпълнителен лист, се потвърждават при анализ на позицията на института в този раздел и
норма на процесуалния кодекс. На първо място, става ясно, че до обратен изпълнителен лист се стига при наличието на едно изпълнително основание, което подлежи на
предварително изпълнение. И това е напълно естествено, тъй като съдебен акт, който
не е влязъл в сила и за който няма допуснато предварително изпълнение, не би довел
до откриването на производство по принудително изпълнение. На следващо място,
следва да са налице събрани суми или вещи принудително, като липсата на такива
парализира възможността да бъде издаден обратен изпълнителен лист. Това изискване бива подкрепено и в практиката на съдилищата при преценката им дали да издадат
обратен изпълнителен лист. Така например, в едно определение на Варненския апелативен съд е изразено следното: „Самата норма предвижда издаването на т.нар.
„обратен изпълнителен лист” в хипотезата на платено в резултат на предприето
2
3

Определение № 2787/02.12.2015 г. на ОС-Бургас по ч.гр.д.№1842/15 г.
Граждански процесуален кодекс ( ДВ, бр.59 от 20.07.2007)
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принудително изпълнение.”4 И на последно място текстът на нормата образно представя двете страни по обратния изпълнителен лист, като правоимащ по него вече е
някогашният длъжник и той претендира правото си от взискателя. Видно е, че ролите
са вече разменени – предопределено от житейската справедливост.
При законовите предпоставки на чл.245, ал.3 от ГПК правото на обратен изпълнителен лист възниква, когато изпълнителното основание е съдебно решение. Законът не прави уточнение за вида на това съдебно решение, затова чрез разширително
тълкуване може да се извлече извода, че първоначалният изпълнителен лист може да
бъде издаден на основание осъдително или установително решение.
Фактът, че се касае за предварително изпълнение, означава, че самото съдебно
решение не е влязло в своята законна сила, тоест тече срок на обжалване или е обжалвано вече. При преценка съдът е допуснал предварително изпълнение на един
неокончателен съдебен акт, който впоследствие бива отменен, а искът бива отхвърлен със, забележете вече, влязло в сила съдебно решение. Отричането на дължимостта на заплатените суми, респ. предадените вещи е необходимо да бъде окончателно и
непререшаемо, тоест въпросът за материалното право да не подлежи на последващо
разглеждане от други съдебни инстанции. Отсъдено е в полза на длъжника – ответник по съдебното дело, но той вече престава вече да бъде длъжник, защото е установено, че не дължи. На задължението му да плати вече противостои правото да получи
обратно всичко, с което неоснователно се е „обеднил”. По всичко личи, че обратният
изпълнителен лист е процесуално средство за избягване на неоснователното обогатяване, тема, която ще бъде повдигната отново малко по-нататък в настоящето изложение.
Внимание заслужават и други два момента в разпоредбата на чл.245, ал.3 от ГПК.
Единият е ясно очертаният вид на престациите, които могат да бъдат върнати
„обратно”, конкретизирайки суми или вещи. Изпълняемото право е парично или за
предаване на вещи. Другият момент е принципът, на който се подчинява съдът при
издаването на обратен изпълнителен лист. Законодателят е използвал глагола „издава”, което звучи като идея за служебно начало за действията на съда. Прави впечатление, че издаването на обратен изпълнителен лист представлява по-скоро задължение
за съда, което той дължи и без да бъде сезиран за това с молба от длъжника. В практиката се е утвърдило становището, че съдът издава обратен изпълнителен лист едва
след като бъде поискано това от него с нарочна молба. Изискване е към тази молба да
бъдат приложени доказателства за всички платени суми от страна на длъжника.
Б) Обратният изпълнителен лист по чл.282, ал.6 ГПК
Съгласно текста на новия ГПК правото на обратен изпълнителен лист възниква
при изрично предвидени четири хипотези. Едната вече бе разгледана – когато първоинстанционният съд е допуснал предварително изпълнение на своето решение непосредствено с неговото издаване. Предварителното изпълнение трябва да бъде допуснато от съда, за да има заповеден ефект върху съдебния изпълнител. Следваща е хипотезата, предвидена в чл.282 ГПК на постановяване на решение от въззивния съд, на
което ex lege е придадено предварително изпълнение, с изключение на частта за разноските, която се ползва с изпълнителна сила чак след като актът влезе в законна
сила.
Съгласно разпоредбата на чл.404, т.1 от ГПК на предварително изпълнение
подлежат „осъдителните решения на въззивните съдилища, макар и невлязли в сила.
4

Определение № 101/05.02.2016год. на ВнАС по в.ч.гр.д.№79/2016 г.
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Такъв характер има и решение на въззивен съд, с което е потвърдено осъдително
решение на първата инстанция5. В обобщение, невлязлото в сила осъдително решение на въззивния съд в качеството му на годно изпълнително основание, следва да се
прецени като обявено по силата на закона за предварително изпълняемо такова, което
означава, че казаното до момента за обратния изпълнителен лист важи и за неговата
хипотеза.
За да бъде спряно изпълнението на въззивното решение, това следва да бъде изрично поискано от страна и да бъде допуснато от съда по реда на чл.282 ГПК. Важно
е да се отбележи, че при спряно изпълнение на въззивното решение, за длъжника не
възниква право на обратен изпълнителен лист. Той още не е претърпял негативен
ефект от принудителното изпълнение. Наред с това, изпълнението на въззивното решение се спира и когато същото бъде отменено. Алинея шеста е категорична и препраща към чл.245, ал.3 от ГПК.
В) Обратният изпълнителен лист по чл.422, ал.3 ГПК
От казаното е ясно, че принципът, на който почива институтът на обратният изпълнителен лист, е неразривно свързан с този на предварителното изпълнение. При
допуснато предварително изпълнение се събират суми или вещи преждевременно,
като тяхната дължимост отпада впоследствие. Значително сходство може да бъде намерено между предварителното и незабавното изпълнение, макар и чисто теоретично
според мен двете понятия да се припокриват. Незабавното изпълнение има същата
последица – провеждането на принудително изпълнение в особен случай, като изключение от принципа. На незабавно изпълнение подлежи един акт, когато съдът изрично го е разпоредил, а това означава, че към събиране на дълга се преминава по-рано от обикновеното. Пример представлява една от процесуалните възможности,
предвидени в Заповедното производство на ГПК, глава Тридесет и седма – и по-точно заповедта за незабавно изпълнение.
Във връзка с горните съждения, на разглеждане подлежи единствено издаването
на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК. Заповедта за изпълнение по
чл.410 ГПК все още не е влязла в законна сила и поради това не се ползва още с
изпълнителна сила. Как се стига до влязла в сила заповед за незабавно изпълнение?
Налице е издадена заповед за незабавно изпълнение, срещу която длъжникът е възразил навреме. Образувано е производство по чл.422 ГПК и предвидения в него установителен иск, изходът от което е влязло в сила отхвърлително решение, с което се отказва признаването на задължението. Несъществуването на материалното право
предопределя недължимост на неговото изпълнение, а оттам и незаконосъобразност
на проведеното незабавно такова. В разпоредбата на чл.422, ал.3 ГПК е указано, че
при отхвърляне на установителния иск, изпълнението се прекратява и се прилага
предвиденото в чл.245, ал.3 ГПК.
За да се прекрати едно изпълнение, то трябва първо да е започнало. Такова изпълнение започва при заповедите за незабавно изпълнение, но не във всички хипотези, а само на предвидени от т.1 до т.8 включително основания. За издаването на заповед при наличието на някое от изброените писмени доказателства разпореждането за
незабавно изпълнение е инкорпорирано в самия й текст. Единственото изключение е
т.9, когато основание за издаване на заповедта е някои от следните документи –
менителница, запис на заповед, чек. В този случай законът изкуствено е създал една
„привилегия“ за длъжника – подаденото от него възражение да спира изпълнението
5

Чернев, С. „Принудително изпълнение на решенията на въззивните съдилища”, //
сп. Търговско право, 1999 г.
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на заповедта. Подобно парализиращо действие не е отредено при нито една друга
група документи от основанията за издаване на заповед за незабавно изпълнение.
При заповед, издадена на основание менителничен ефект, и при наличието на подадено възражение от страна на длъжника, изпълнение не би се провело. Следоателно не би възникнало правото на последния да търси нещо „обратно”, тъй като такова
реално не е излизало от неговата правна и имуществена сфера. Длъжникът не е изтърпял ефекта на принудителното изпълнение, затова не би имал възможност да се
възползва от преимуществото, предвидено в чл.245, ал.3 от ГПК.
В случай, че съдебният изпълнител продължи да провежда незаконосъобразно
принудително изпълнение въпреки подаденото възражение, за длъжника не възниква
правото да се снабди с обратен изпълнителен лист, тъй като все още не разполага с
влязло в сила решение по съществото на спора.
Правото на обратен изпълнителен лист зависи от липсата на изпълняемо право.
При проведено заповедно производство, изпълняемо право липсва в два случая – когато бъде отхвърлен установителният иск по чл.422 ГПК с влязло в сила решение или
производството по него бъде прекратено и заповедта за изпълнение бъде обезсилена
по чл.415, ал.2 от ГПК. В последната хипотеза кредиторът не се е възползвал от възможността да предяви вземането си срещу длъжника по исков ред в срок. Прекратяването обаче в това производство не е равнозначно на установяване липсата на това
задължение. Напротив, кредиторът разполага с право във всеки един следващ момент
да сезира съда с ново производство. Тоест прекратяването не следва да се тълкува като непререшаемост на този спор. Причината чл. 422, ал. 3 ГПК да визира само тези
случаи е, че при тях съдът е решил делото по същество и е постановил такъв акт,
правомощие, с което той не разполага при издаване на заповед за изпълнение.
В случай, че налице възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение
и иск не е бил подаден в законен срок, но е налице проведено принудително изпълнение, то длъжникът би могъл да си ги търси не посредством облекчената процедура на
обратния изпълнителен лист, а по общия ред на чл.55, ал.1 от ЗЗД.
Г) При отмяна на влезли в сила решения по чл.309, ал.2 ГПК
На последно място, правилата за отмяната на влезли в сила решения изрично препращат към състава на обратния изпълнителен лист. Така съгласно чл.309, ал.2 от
ГПК при наличието влязло в сила отменително решение, съдът прекратява изпълнението и издава обратен изпълнителен лист. Компетентен да се произнесе по искането
за издаване на обратен изпълнителен лист е Върховният касационен съд.
Д) При отмяната на арбитражни решения по чл.47 ЗМТА
Специално внимание заслужава една хипотеза, която е с особено нарастващо
приложение в съвременните национални и международни търговски отношения.
Това е арбитражът, чиято правна уредба е обективирана в Закона за международния
търговски арбитраж. Актовете на арбитражите са приравнени по последици на съдебните решения и представляват годно изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист. Какви обаче са правните възможности на страните в случай, че решението на арбитражния съд бъде отменено на някое от основанията в чл. 47 ЗМТА и
намира ли приложение институтът на обратния изпълнителен лист?
Законодателят е предвидил обстоятелства, които от една страна водят до отмяна
на арбитражното решение от ВКС, като оставят възможност за заинтересованата
страна да предяви своя иск пред компетентния държавен съд. Друга част от обстоятелствата са такива, които водят до отмяна на постановеното арбитражно решение и
връщане на делото за ново разглеждане пак от арбитър.
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Във втория случай, когато арбитражното решение бъде отменено и върнато за
ново разглеждане съгласно чл. 49 във вр. чл.47, ал.1 т.4, 5и 6 ЗМТА, практиката е
единодушна – връщането за ново разглеждане не е основание за издаване на обратен
изпълнителен лист. Това е така, тъй като липсва влязло в сила отхвърлително
решение и производството по делото не е приключило. Многобройни са съдебните
актове в тази насока – Определение № 3221/17.11.2015 г. на САС по
в.гр.д.№3304/2015 г., Определение № 234/06.08.2012г. на ВКС по т.д.№ 1095/11, ТК,
II ТО и др.
Полемика обаче предизвиква втората хипотеза за отмяна на основание в чл.49
във вр. чл.47, ал.1 т.1 или 2 ЗМТА. Как следва да постъпи държавния съд, когато е
сезиран с искане на обратен изпълнителен лист? Теорията е лаконична, а практиката –
двупосочна. Една част приема, че издаване на обратен изпълнителен лист в случая не
се дължи. В чл.49 ЗМТА изрично е посочено, че при отмяна на някое от основания по
чл.47 т.1 или 2 заинтересованата страна може да предяви иска си пред държавен съд
за да установи дължимостта на своята претенция. Когато тя бездейства и не предявява този иск, безспорно за другата страна възниква правен интерес от връщане на даденото. Това не може обаче да се търси чрез искане за издаване на обратен изпълнителен лист. Аргументите са няколко. На първо място, хипотезите за издаване на обратния изпълнителен лист са изрично предвидени в закона. Непредвиждането на този
облекчен ред и при отмяна на арбитражните решения говори по-скоро за преднамерен акт на законодателя да не създаде тази „привилегия” и по този закон. Дори и да
се приеме, че приложението може да намери субсидиарно приложение, то в случая
отсъства значима законова предпоставка – самият обратен изпълнителен лист се издава само ако искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, т.е. когато със сила на
пресъдено нещо е установена недължимостта на вземането6. Това изискване в случая
не е налице, докато ищецът не предяви иска си пред държавния съд и не получи
окончателно решение и то отхвърлително. Самият Сталев е приел, че с постановяване на отменителното решение, „правомощията на арбитрите се прекратяват, но пък се
отварят вратите на съдебния исков процес”.7 Затова когато арбитражното решение
бъде отменено на някое от посочените основания в чл.47, ал.1 т. 1 или 2 и кредиторът
бездейства, другата страна би могла да се защити посредством иск по чл.439 ГПК
или по чл.55, ал.1 от ЗЗД, но не и искане за издаване на обратен изпълнителен лист.
Съществуват съдебни актове и в обратната насока – които приемат, че при тази хипотеза следва да бъде обратен изпълнителен лист. Изхожда се от логиката за правна и
житейска справедливост, тъй като е налице дадено чрез принудително изпълнение,
което бива лишено от абсолютно задължителния си титул – изпълнителното основание.
Споделям първата теория, макар да виждам резон и във втората. Да се издаде
обаче обратен изпълнителен лист е частна хипотеза, която предполага окончателно
установена неоснователност на исковата претенция, тоест разгледан по същество иск.
Докато заинтересованата страна не предяви иска пред държавен съд, този ефект не би
могъл да се постигне. В допълнение следва изрично да посоча, че предвидената
облекчена процедура по чл.245, ал.3 от ГПК е една изключителна и императивна
правна норма, която не подлежи на разширително тълкуване, поради което и не намира субсидиарно приложение за хипотези, за които не е изрично предвидена.

6
7

Определение № 625/18.03.2014г. на САС по в.гр.д. №2669/13 г.
Сталев, Ж. „Арбитраж по частноправни спорове”, 1997 г., 144.
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Като заключение на разгледаните правни постановки може да бъде казано следното – всички хипотези, допускащи издаването на обратен изпълнителен лист има
един общ резултат – отпадане с обратна сила на изпълнителното основание, с което е
разпоредено изпълнението. Процесуалната роля на обратния изпълнителен лист е да
бъде върнато платеното без основание или на отпаднало основание. Това значително
напомня на разпоредбата на чл.55 от ЗЗД, в която са цитирани основаните хипотези
на института на неоснователното обогатяване.
Възможността за длъжника да търси възстановяване чрез иск по реда на чл.55 от
ЗЗД за неоснователно обогатяване съществува до точно определен момент – влизането в законна сила на решението в негова полза, тоест преди постигането на непререшаемост на спора. В производството по чл.55, ал.1 от ЗЗД един път ще се установи
дължимостта на вземането и на следващо място ответната страна ще бъде осъдена да
го заплати. Съответно в ситуация, при която отсъства подобен съдебен акт, който да
е влязъл в сила и да установява задължението, за лицето е допустим общия исков
процес по чл.55, ал.1 от ЗЗД. При наличието на влязъл в сила съдебен акт, предявяването на осъдителен иск за връщане на даденото би бил недопустим, тъй като вече е
осъществена половината от неговия фактически състав, а спорът не подлежи на пререшаване (а и би било повече от излишно). Предвидената специална процедура замества осъждането, при все че и вече бе споменато, че не е необходим задължително
осъдителен диспозитив при издаване на обратен изпълнителен лист.
Длъжникът не може да предяви иск за връщане на сумите, доколкото по тях има
вече формирана сила на пресъдено нещо8. В случая липсва и правен интерес от предявяване на такъв иск, тъй като законът е предвидил облекчена процедура за снабдяване с изпълнителен титул. Нов исков процес по чл.55 ЗЗД не е необходим9 и от процесуална икономия. Лицето следва да се придържа към предоставения му специален
ред. С осъдителният иск ищецът иска от съда не само да установи със сила на пресъдено нещо, че в негова полза съществува неудовлетворено вземане от ответника, но и
да допусне принудителното му изпълнение. Поради обстоятелството, че ищецът вече
разполага с правото на принудително изпълнение, за него липсва правен интерес от
търсената с иска по чл.55 ЗЗД защита. С този иск се цели постигането на същия резултат, с който той (новият кредитор) вече разполага според чл.245, ал.3 от ГПК.
Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно, а при липсата й той следва да прекрати производството като недопустимо.
Това определение подлежи на обжалване само от ищеца-молител, поради което следва да бъде връчено само на него. Платеното доброволно обаче преди самото принудително изпълнение би могло да се търси за връщане по общия исков ред от страна
на платилия длъжник.
Противоречива е практиката по този въпрос. В определение № 4633/04.03.2014 г.
на СГС по в.ч.гр.д.№2533/2014 г. е застъпено различно становище и относно съотношението на процедурата по издаване на обратен изпълнителен лист и осъдителния
иск по чл.55 ал.1 от ЗЗД. В него се посочва, че „длъжникът може по своя преценка
да защити неоснователно накърнената си правна сфера в резултат на изпълнението чрез искането за издаване на обратен изпълнителен лист или чрез осъдителен иск по чл.55, ал.1 от ЗЗД”. Той не е длъжен да се възползва от процесуалната възможност, която му предоставя облекчената процедура по чл. 245, ал.3 от ГПК. Предвидената възможност в полза на длъжника да иска издаването на обратен изпълните8
9

Определение № 2787/02.12.2015 г. на ОС-Бургас по ч.гр.д.№1842/15 г.
Определение № 459/12.10.2015 г. на ВКС по ч.гр.д.№ 3985/2015 г. 1ГО
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лен лист не изключва възможността му да води иск по общия ред. Дали са налице основанията за уважаване на иска е въпрос по съществото на спора. Това мнение10 се
намира в противоречие с част от съдебната практика.
Когато полученото от взискателя е резултат от доброволно изпълнение, а не от
държавна принуда, длъжникът ще има възможност да възстанови баланса в отношенията си посредством осъдителен иск по чл. 55, ал.1 от ЗЗД. За платилия доброволно
длъжник не съществува облекчената защита по чл.245, ал.3 от ГПК, тъй като не
съществува материалната незаконосъобразност на изпълнителния процес. В Постановление № 1/28.05.1979 г. на Пленума на ВС по гр.д.№ 1/79 г. е прието, че когато е
извършено изпълнение въз основа на съдебно решение, което впоследствие е отменено, връщането на даденото се основава на третия фактически състав на чл.55, ал.1
ЗЗД – на отпаднало основание. При този фактически състав по чл.55, ал.1 от ЗЗД
основанието е налице към момента на извършване на престацията, поради което тя не
може да се иска докато то съществува. И тук необходимо е решението, с което се отменя първоначалния съдебен акт, да е влязло в сила. Молбата за отмяна по чл.309
ал.1 от ГПК не спира изпълнението на решението, като само по искане на страната
съдът може да спре изпълнението при условията по чл.282, ал.2-6 от ГПК. Едва когато решението бъде отменено, изпълнението му се спира.
В случаите, в които защитното средство на чл. 245, ал.3 от ГПК не е изрично
предписано от закона, за да получи обратно от взискателя недължимо полученото на
отпаднало основание, длъжникът трябва да предяви срещи взискателя осъдителен
иск. Съдът следва да присъди и законовата лихва върху дължимата сума от датата на
излизането й от длъжника до окончателното й заплащане. Това вземане е безспорно –
акцесорното вземане следва главното, а не подлежи на отделно установяване.
4. Производство по издаване на обратен изпълнителен лист
Най-съществен е текстът на чл.245, ал.3 от ГПК. Той гласи, че „съдът, който е
постановил решението, издава изпълнителен лист.” Кой в действителност е този съд
и кое е решението? За да бъде даден отговор на този въпрос, следва да бъдат разгледани някои примери:
А) Осъдително първоинстанционно решение с допуснато предварително изпълнение и съответно издаден изпълнителен лист. Това решение в последствие бива отменено от въззивния съд и не е допуснато до касационно обжалване или е потвърдено и влязло в сила. В този случай обратният изпълнителен лист се издава от първоинстанционния съд.
Б) Първоинстанционно решение, с което искът е отхвърлен. Осъдително решение
на въззивния съд и издаден изпълнителен лист, което обаче бива отменено от ВКС и
делото бива разгледано по същество от върховния съд. В този случай ВКС връща делото на въззивния съд за издаване на обратен изпълнителен лист.
Налага се обоснованият извод, че обратният изпълнителен лист се издава от съда,
който е издал и първоначалния такъв, тоест съдът, който е осъдил длъжника.
За издаването на обратен изпълнителен лист не е необходим специален титул,
който да съдържа осъждането на насрещната страна да върне сумите. Нормата на
чл.245, ал.3 от ГПК изисква единствено влязло в сила решение, с което е отхвърлен
иска, но не и нарочен диспозитив за осъждане на ищеца да заплати обратно сумите,
получени при предварителното изпълнение. Нормативно необходимо и достатъчно е
10

Определение № 23998/25.11.2014 г. на СГС по в.ч.гр.д.№ 18271/2014 г.
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единствено новото решение да е различно от отмененото – съдебният акт, послужил
за издаването на първоначалния изпълнителен лист, да е бил отменен и искът да е
бил отхвърлен. Налице ли са тези предпоставки, съдът е длъжен да удовлетвори молбата за издаване на обратен изпълнителен лист.
Абсолютно изискване е сумите, събрани от съдебния изпълнител, да са реално
получени от взискателя. Ако сумите или вещите са предадени на съдебния изпълнител, но те все още не са преминали в собственост на взискателя и настъпи прекратяване на изпълнителното производство, те подлежат на връщане на длъжника без обратен изпълнителен лист. Неговото издаване в този случай не е необходимо. Това е
така, тъй като сумите постъпват по нарочна сметка на съдебния изпълнител и се считат за собственост на длъжника до момента на предаването им на взискателя. Тъй като поради обезсилване на изпълнителния лист кредиторът губи законовото си основание да бъде взискател, липсва законово задължение за съдебния изпълнител да му ги
предаде. Нещо повече, липсва законово основание за предаването им на взискателя,
както и за задържането им от съдебния изпълнител и невъзстановяването им на длъжника. Изпълнителното основание има комплексен фактически състав – окончателното решение, с което се установява, че вземането е вършено изпълнение, не съществува пл.
Производството по издаване на обратния изпълнителен лист завършва с определение, с което задължително се обезсилва първоначалния изпълнителен лист. Обезсилва се и определението, с което е бил издаден първоначалният изпълнителен лист.
С обезсилването на изпълнителния лист се постига изпълнение на влязлото в сила
решение на съда.
Разпоредбата на чл.245 от ГПК намира приложение във всички случаи, когато
едно решение поради предварително изпълнение или влизането му в сила бъде изпълнено, а по-късно бъде отменено и искът бъде отхвърлен. Това правило е приложимо и при заповедно производство, в случая, в който заявителят изобщо не е предявил
в указания едномесечен срок своя иск по чл.422, ал.1 вр.чл.415, ал.1 от ГПК.
Производството по издаване на обратен изпълнителен лист е частна хипотеза.
Същата започва по писмена молба, подадена от длъжник по първоначален изпълнителен лист. В тежест на лицето, което иска издаването на обратния изпълнителен
лист, е да докаже получаването на сумата по първоначалния изпълнителен титул,
ведно с всички факти, от които черпи правата си. Законът предпоставя изискване за
наличие на влязло в сила решение, с което се свързва предвидената процесуална възможност за издаване на обратен изпълнителен лист.
В това производство законодателят не е предвидил изрично същото да е едностранно, каквото е общото производство за издаване на изпълнителен лист по реда на
чл.404 и сл. от ГПК. При липсата на такава разпоредба следва да се прилагат общите
принципи на гражданския процес за участие на страните и за равенството им в производството, за да бъдат гарантирани интересите им и постановяването на правилен и
ефикасен съдебен акт. В този ред на мисли законосъобразно е при открито производство за издаване на обратен изпълнителен лист, съдът да разпореди размяна на книжата по постъпилата молба.
Компетентен да издаде обратен изпълнителен лист при отхвърляне на иска, предявен по реда на чл.422 ал.1 от ГПК, е съдът в исковото производство, а не заповедният съд. Именно той се е занимавал със спора по същество и е установил недължимостта на платените суми. Техническото оформление на обратния изпълнителен лист
следва да бъде извършено от първоинстанционния съд, с оглед разпоредбата на
чл.406 ал.2 от ГПК.
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Фактическият състав на разпоредбата на чл.245, ал.3 от ГПК, регламентираща издаването на обратен изпълнителен лист, включва доказването размера на сумите,
които са събрани и преведи на взискателя по изпълнителното дело. Това доказване
изисква към молбата за издаване на обратен изпълнителен лист да бъде приложено
удостоверение от съдия-изпълнителя, в което да се посочат платени суми на взискателя, заедно с доказателства за извършения превод – съответно платежни нареждания. Съгласно трайно установената практика липсата му води до неоснователност на
молбата. Размерът на изтеклата през периода законна лихва и направените по делото
разноски следва да бъдат установени също от съдебния изпълнител.
5. Какво подлежи на възстановяване на основание обратния изпълнителен
лист?
Длъжник, който разполага с обратен изпълнителен лист, има право да иска всички вещи и суми, събрани му чрез държавна принуда. Какво включва понятието
„всички” е въпрос, обект на спор в теорията и в съдебната практика.
Съгласно едната страна, с обратния изпълнителен лист може да се иска връщане
само на полученото на отпаднало основание, но не и да се търси обезщетяване на
вредите, настъпили от изпълнението, в това число такси и разноски на съдебния
изпълнител. Това се съдържа в Определение № 23998/25.11.2014 г. на СГС по
в.ч.гр.д.№ 18271/2014 г., съгласно което тези вреди могат да бъдат търсени от ищеца
чрез предявяване на иск на общо основание.
Втората линия, подкрепена и от проф.Силяновски в неговите научни трудове,
споделя становището, че на връщане подлежат не само сумите по изпълнителния
лист, които взискателя е получил, но той дължи и заплащане на разноските по
изпълнението по силата на чл.79, ал.1, т.1 от ГПК, когато изпълнението е прекратено
на основание чл.433 ГПК. Няма пречка и за тази сума да се иска издаване на обратен
изпълнителен лист, като в този смисъл се е ориентирала преимуществено съдебната
практика. Според нея разноските в изпълнителното дело също трябва да се понесат
от взискателя, чийто изпълнителен титул е бил отменен, тъй като се касае за суми,
внесени по дело, което е прекратено поради отпадане на изпълняемото право. Тези
суми включват такси и разноски и могат да бъдат присъдени с обратния изпълнителен лист. Напълно логично това е и справедливото решение на въпроса – защо следва
един длъжник, който на практика не дължи дадено вземане, да понесе разноски,
които са възложени в негова тежест неоснователно. Разноските по едно изпълнително дело се дължат поради недобросъвестното отношение на един длъжник към поето
от него задължение, тоест те идват не само като паричен еквивалент на предприетите
от изпълнителя действия, но и като санкция за „виновника” да се стигне до изпълнителен процес. Когато впоследствие се установи, че длъжникът не е виновен и същият
не дължи, юридически нелогично и необосновано е същият да понесе санкция
въпреки всичко. Тази теория е масово подкрепена в съдебната практика. (Определение № 1474/31.05.2014г. на БОС по в.ч.гр.д.№767/2014).
За да се възстанови имущественото състояние на длъжника, срещу който е бил
издаден първоначалният изпълнителен лист във вида преди предприемането на
действията по принудителното изпълнение, е необходимо взискателят да възстанови
всички суми, излезли от патримониума на длъжника. Това са суми и вещи, които са
пряка и непосредствена последица от предприетото изпълнение, основанието на което е било отменено. Такива са всички суми, за които е бил издаден изпълнителният
лист и които са събрани по него, законната лихва – вземане, което е безспорно и не се
налага установяването му в отделно производство, всички такси и разноски в полза
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на съдебния изпълнител, както и за адвокатски хонорар, които е направил взискателят по изпълнителното дело.
Постановлението на съдебния изпълнител за разноски е пряко изпълнително основание и принудителното му изпълнение не предпоставя издаването на изпълнителен лист по реда на чл.404 от ГПК. При реално събиране на сумата на основание постановление на съдия изпълнител, единственият начин за защита на длъжника е получаване на обратен изпълнителен лист поради това, че със съдебен акт е установено,
че сумата не се дължи. Отмяната на постановлението на съдия-изпълнителя за разноските представлява липса на основание за заплащането им и изпълва изцяло хипотезата на чл.245, ал.3 от ГПК. Това е правният ред, по който длъжникът следва да
реализира правата си за връщане на недължимо събраната сума.
Затова считам за юридически по-издържана тезата, че предмет на обратния изпълнителен лист следва да бъдат всички реализирани от взискателя изпълняеми
права, разменени по повод изпълнителното производство, включително и заплатени
от длъжника разноски, независимо, че те не са включени в първоначалния изпълнителен лист. Разноските по изпълнителното дело трябва да бъдат предприети от взискателя, чийто изпълнителен титул е отменен, тъй като се касае за суми, внесени по изпълнително дело, което е било прекратено поради отпадане на изпълняемото право.
Законът изрично предвижда в чл.78, ал.3 и ал.4 от ГПК, че страната, чийто иск е отхвърлен, понася разноските в производството. Тази разпоредба всъщност възмездява
насрещната страна – страната, в чиято полза се е оказало правото. Това са всички
суми или вещи, които са излезли от неговия патримониум в резултат на проведеното
принудително изпълнение. Житейски справедливо и оправдано се включват и таксите, събрани от съдебния изпълнител, които са резултат от неоснователно воденото
срещу длъжника производство. Сумата, събрана по изпълнителното дело, включително разноските, както и законовата лихва върху нея имат за цел да обезщетят произлезлите вреди за длъжника в резултат на неправомерното „обедняване“ на същия.
Следва да бъдат предприети действия към допълнение на нормативната уредба в
тази част или уеднаквяване на практиката в насока, за да не бъдат допускани различни становища.
Сумите или вещите, заплатени доброволно от длъжника преди започване на принудителното изпълнение, не могат да бъдат включени в обратния изпълнителен лист.
Когато длъжникът предварително е заплатил частично, обратният изпълнителен лист
следва да бъда издаден единствено за разликата между сумата, получена от кредитора по изпълнителното дело минус платеното доброволно от длъжника. Тоест обратният изпълнителен лист касае само надвнесените суми, събрани посредством държавна принуда.
Право на обратен изпълнителен лист би възникнал и в ситуацията на двойно плащане от страна на длъжника. При отхвърляне изцяло или частично на иска по чл.422
от ГПК поради доброволно погасяване поради плащане, прихващане, даване вместо
изпълнение или друг погасителен способ извън изпълнителното производство, на ответника ще се издаде обратен изпълнителен лист за сумата, предмет на отхвърлената
част на иска, но само ако има получени от кредитора за удовлетворяването му суми
чрез осъществено принудително събиране и до размера, до който същите представляват двойно плащане. Такова ще е налице, когато сумата, получена от кредитора по
принудителното изпълнение, и сумата, погасена от длъжника доброволна извън образувания изпълнителен процес, надхвърля по размер вземането, предмет на заповедта
за изпълнение. Правомощието на длъжника да получи обратен изпълнителен лист
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цели да се препятства неоснователното обогатяване при размяна на престации между
страните.
След като разпореждането за незабавно изпълнение е отменено, а издаден въз основа на него изпълнителен лист – обезсилен, то липсва акт, който да установява със
сила на пресъдено нещо съществуването на вземането. Сумите по него, за които се
води изпълнението, ще се явяват недължимо платени. За връщане на недължимо
платените суми законът е предвидил този специален ред чрез издаването на обратен
изпълнителен лист по реда на чл. 245, ал.3 от ГПК.
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НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ С ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА
*

гл. ас. д-р Христо Павлов
Бургаски свободен университет

APPOINTMENT OF EXPERTS IN THE INVESTIGATION
OF TERRORISM ACTS WITH EXPLOSIVE DEVICES
Hristo Pavlov
Burgas Free University
Резюме: В настоящата статия са представени основните експертизи, които могат да бъдат назначени при разследването на терористични актове, извършени с
взривни устройства. Към всеки вид експертиза са посочени най-важните въпроси,
на които вещите лица могат да отговорят.
Ключови думи: терористичен акт, взривно устройство, експертизи.
Abstract: This article presents the main expertise that can be employed in the investigation
of terrorist acts committed with explosive devices. The most important issues that experts
can answer are listed for each type of expertise.
Key words: terrorist act, explosive device, expertise.

1. Обща постановка на проблема
За изясняването на някои обстоятелства при разследване на терористични актове
с взривни устройства е необходимо привличането на лица със специални знания1 в
различни области от науката, изкуството или техниката. В тази връзка разследващите
орган трябва добре да познава възможностите на експертизите. Необходимо е да са
запознати с начина за подготвяне на материалите за изследване, за назначаването на
експертизи и организацията на провеждането им. Не на последно място, разследващите органи трябва да съумяват прецизно да оценят заключението на вещите лица, за
да може ефективно да използват получените резултати за разкриването на обективната истина.

*

Д-р Христо Павлов е главен асистент по криминалистика в Центъра по юридически науки на
Бургаския свободен университет. Научните му интереси са насочени към проблемите на
криминалистичната тактика и оценката на доказателства в досъдебното производство на
наказателния процес. Има публикации както в български, така и в чуждестранни издания.
Той е автор на монографията „Версията като метод при разследването”. Павлов е член на
Българската асоциация по криминология.
1
В криминалистичната литература и в практиката под термина „специални знания” трябва да се
разбира преди всичко знания и умения, натрупани в резултат на специално образование и в
процес на практическа работа /опит по специалността/.
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За точното определяне на вида на експертизата, която трябва да се назначи в конкретната ситуация, разследващите органи е необходимо да се ориентират добре в
класификацията на съдебните експертизи. Органите на досъдебното производство
трябва да познават предмета, обекта и методите на експертизите, което всъщност е
основата за тяхната класификация.
Разследващият орган трябва да назначи експертиза тогава, само когато разполага
с необходимите за изследване материали. Той следва да определи последователността на назначаването на експертизи като отчете конкретната обстановка, с оглед съхраняването на криминалистични следи, които са обект на изследване. Разследващият
орган трябва да има предвид, че неправилната организация и непоследователност при
извършване на експертизи може да бъде причина за унищожаването на ценни следи,
без които би било невъзможно по-нататъчното извършване на изследване. Ето защо,
преди назначаването на една или друга експертиза е препоръчително той да се консултира с вещи лица за това. В тази връзка е целесъобразно, особено при разследване
на терористични актове с взривни устройства, на огледа на местопроизшествието да
вземат участие специалисти най-вече в областта на взривотехническите, съдебно-медицинските и др. експертизи.
Необходимо е да се отчетат фазите, през които преминава процеса на експертизата. Условно могат да се разграничат следните етапи: формиране на решение от страна на разследващите органи за назначаването на експертиза /в този етап се прави проверка дали са налице необходимите данни за извършването на изследване/; определяне на вида на експертизата; формулиране на въпроси към вещото лице; избор на вещо
лице или на вещи лица /организация/, ако изследването предполага знания от различни области на науката, изкуството или техниката; изготвяне на акта за назначаване на
експертиза; призоваване на вещото лице, проверка на условията, на които трябва да
отговаря и връчване на акта за назначаването му; разясняване на вещото лице на правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно заключение; предоставяне на вещото лице на необходимите материали за извършване на експертизата; оценка на заключението на вещото лице.
Вещото лице е задължено в определения в постановлението за назначаване на
експертиза срок да представи заключение с точен и пълен отговор на всички въпроси. Ако по време на извършването на експертно изследване бъдат установени нови
факти и обстоятелства вещото лице трябва да прояви самоинициатива и да направи
съответната оценка по тях. Това задължение на вещото лице е регламентирано в разпоредбата на чл. 152, ал. 3 от НПК. Самоинициативата на вещото лице може да се изрази и както с допълнително изясняване на някои много общо зададени въпроси от
страна на разследващите органи, така и с частично изменение на тях, ако те в коригиран вид имат по-правилна насоченост към изследваните обекти.
Разследващият орган трябва много внимателно да прецени проявената самоинициатива на вещото лице. Имайки желание да помогне за разследването, специалистът
може неволно да засегне проблеми, които излизат извън рамките на неговата специалност и умения. Възприемането на направените по този начин изводи могат
сериозно да затруднят разследването като го насочат в съвсем друга посока.
След извършване на експертизата вещото лице изготвя протокол, в който
писмено оформя своето заключение от всестранното и обективно изследване на материалите по делото и дава отговор на поставените му въпроси. Съдържанието на заключението трябва да отговаря на изискванията на чл. 152 НПК.
Получените от експертизата резултати нямат преимущество пред другите доказателства по делото. Тяхната доказателствена сила не бива да се завишава. Не е правил323
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но да се приема също, че щом заключението на вещото лице се основава на научни
изследвания, не може да се поставя съмнение за неговата достоверност. В известна
степен или в цялост едно заключение може да бъде непълно или неясно, неправилно
или необосновано. Причините за това могат да бъдат най-разнообразни. Възможно е
на вещото лице да са предоставени неверни данни, да не познава достатъчно добре
методиката за изследване и неправилно да я прилага и др. Поради това, разследващите органи трябва добре да познават природата и причините за допускане на грешки от страна на вещите лица.2
Възможността за допускане на грешки от страна на вещите лица налага органите
на досъдебното производство да използват фактическите данни от експертизата само
след нейната щателна проверка. Основната цел на оценката на заключението се свежда до това да се определи дали е възможно неговото използване за разкриване на
обективната истина по наказателното дело.
Процесът на проверка на заключението на вещото лице трябва да включва няколко последователни стадия.
Първият стадий е свързан с проверка на това, спазен ли е законът при назначаването на експертизата. Тук се проверява: дали вещото лице има достатъчно знания и
опит за решаването на поставените му задачи; дали не са налице някои от пречките

2

По своята природа експертните грешки могат да бъдат свързани с процесуални нарушения,
породени от ограничените възможности на научното познание (гносеологични грешки) и технологични грешки. Процесуални грешки се правят при нарушаване на основни норми на процесуалния закон. Тук могат да се добавят и грешки, дължащи се на неправомерна инициатива
на вещото лице да даде отговор на задачи извън неговата специалност и компетентност. Грешки от гносеологичен характер могат да бъдат направени при прилагане на знания, отнасящи се
до същността, свойствата и признаците на обектите на изследване. Технологични (операционни) грешки се допускат от вещото лице при извършване на определени действия и процедури с
обектите на изследване. Най-често това се получава при неспазване на системния ход на
лабораторния анализ, неправилно задаване на технологичния режим за работа на определена
апаратура, използване на некалибрирани еталони или реактиви с изминала давност и други.
Причините за допускане на експерни грешки, от своя страна, могат да бъдат обективни и
субективни. Към първите /обективните причини/ спадат: липса на достоверна методика за
експертното изследване; неправилно използване на методическите препоръки; липса на пълни
данни за устойчивостта и доказателствената стойност на идентификационните признаци и
свойства в следите – материални отражения; използване на неподходящи програмни продукти
и математически модели и др. Субективните причини за допускане на експертни грешки са
различни и трудно могат да бъдат установени от компетентния орган без съдействието на други висококвалифицирани специалисти от същата област на научни знания. Най-често тези
причини са: професионална некомпетентност на вещото лице /непознаване на съвременните
експертни методики, липсата на умения за пълно използване възможностите на техническите
средства и пособия/; професионални пропуски на вещото лице /те се дължат на самоувереност,
неспазване на някои методически препоръки при извършване на изследването, вземане на прибързани решения относно идентификационната стойност на комплекса от общи и частни признаци на обектите на експертизата и други/; влияние на резултатите от предшестващи експертни изследвания, както и определени факти и обстоятелства, съдържащи се в материалите по
делото, които нямат отношение към обектите и задачите на експертизата; пропуски в планирането и организирането на експертното изследване от страна на вещото лице и ръководителя на
експертната организация и др.
Виж Бобев, К. Използване на специални знания в наказателното и гражданското производство състояние и проблеми, Юридически сборник, т. XVIII, БСУ, 2011, с.22-31.; Литвак, Б.
Экспертные оценки и принятие решений, М., Патент, 1996, с. 13-48.
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по чл. 148 НПК за назначаване на вещото лице; дали вещото лице е спазило изискваното от закона съдържание на писменото заключение /чл. 152 НПК/ и др.
Вторият стадий е свързан с проверка на това, достатъчни ли са материалите –
доказателства и образци, които са били изследвани. Годността и достатъчността на
доказателствата се определят с оглед спецификата на изследването /с оглед методиката на експертизата/.
Третият стадий се свежда до проверка научната обоснованост на използваната
методика за изследване и правилността на нейното приложение. Разследващият орган
може да получи информация за определени обстоятелства по методиката от методическата литература и справочници, издавани от МВР, НИКК, НСлС и др. Съмнения
за научната обоснованост и правилност на приложената методика могат да възникнат
в процеса на разпит на вещото лице. В този случай ценна е помощта на специалисти
и учени в тази област, от които допълнително да бъде получена информация за методиката на изследването.
Четвъртият етап се свежда до анализ и оценка както на заключението от гледна точка на неговата пълнота, така и на логическата обоснованост на самото изследване. Органът, назначил експертизата проверява до колко в пълнота е отговорено на
поставените въпроси. Той внимателно трябва да проследи логическата последователност на самото изследване и получените от него междинни и крайни резултати.
Петият стадий се свързва с проверка на относимост и съответствие на резултатите от експертизата към доказателствата по делото.
За да бъдат относими резултатите от проведената експертиза към делото е необходимо наличието на връзка между заключението и обстоятелствата от предмета на
доказване, установяването на които е предпоставка за разкриване на обективната истина по случая.
На следващо място органът, който е назначил експертизата прави оценка на заключението на вещото лице с цялата съвкупност от доказателства по наказателното дело.
Следствената практика по разследване на терористични актове, извършени чрез
взривни устройства показва, че най-често се назначават следните видове експертизи:
взривотехническа, пожаротехническа; съдебномедицинска; трасологична и др.3
В настоящата разработка няма да се разглеждат в детайли методиките за провеждане на отделните видове експертизи, защото е извън обекта на това изследване. В
правната литература са разработени редица методически указания за провеждането
на тези експертизи.
2. Взривотехническа еспретиза
Взривотехническата експертиза представлява научнообосновано, проведено въз
основа на закона изследване, чрез което се цели получаване на важни за наказателното дело фактически данни, отнасящи се до взривни устройства, взривни вещества,
следи от взрив, знания и практически умения на престъпника.
Получените данни от извършеното врзивотехническо изследване имат не само
доказателствено значение за разследването, но и спомагат още в първите минути на
3

Виж: Савельева М., А. Смушкин, Криминалистика, М., изд. Издательский дом „Дашков и К”,
2009, с.204.; Разследване на престъпленията тероризъм и трафик на хора, С., НСлС, 2005,
с.60-79.; Власова, С., Г. Шаутаева, Выявление и пресечение преступлений террористической
направленности. Методические (практические) рекомендации, Н.Новгород, Нижегородская
академия МВД России, 2015, с.40.
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разследването за правилно построяване на версии за начина на извършване на престъплението, типа на взривното устройство и взривните вещества, професионалната
подготовка на извършителя и за други обстоятелства от важно значение за бързото и
ефективно разследване на престъплението.
Предметът на този вид експертиза се състои от фактически обстоятелства,
свързани с взривни вещества, взривни устройства, следи от въздействието на такива.
Към обекта на взривотехническата експертиза могат да се отнесат: обезвредени
взривни устройства и техни части; взривни вещества; останки от взривното устройство и следи, получени от взрива; натривки и частици, иззети от опушени или обгорени
места; вода, въздух и почва, иззети в близост до мястото на взрива; различни други
предмети от местопроизшествието.
Специфични обекти на взривотехническата експретиза са предмети, представени
за провеждането на идентификационно изследване /образци/. Обект на експертизата
могат да бъдат също инструменти, с които е било изработено взривното устройство,
схеми, чертежи, записки и др.
Решението на поставените пред вещото лице задачи би било невъзможно без използването на общонаучните и специфичните методи. При извършването на взривотехнически експертизи се прилагат редица научно-технически методи. Такива са например: микроскопията, рентгенографията, спектроскопията, хроматографията, масспектрометрия, инфрачервена спектрофотометрия, рентгенофлуоресцентен анализ и
други. Те се използват в много научни области. Такива методи обикновено се прилагат в съчетание с различни специфични методи. Те се използват в криминалистичното изследване, след определено адаптиране, съобразно специфичния характер на изследвания обект.
Освен приложението на общонаучните и инструментални методи, за нуждите на
експертизите са разработени и се използват редица специални /специфични – собствени/ методи за изучаването на веществени доказателства. Те са присъщи на криминалистичните експертизи и не се използват в други области на научно-практическата
работа.
В правната литература и в практиката се срещат различни становища относно
това в кой клас експертизи се отнася взривотехническата експертиза.4 Изследвайки
обекта, предмета, целите и задачите на тази експертиза и използваната методология
на изследванията може да се приеме, че тя е в класа на криминалистичните експертизи.
Важно значение за ефективната работа и точното извършване на експертизата
има срока на предоставяне доказателства, правилното им опаковане и трапспортиране.
При назначаването на взривотехническа експертиза трябва да се обърне особено
внимание на опаковането и изпращането на материалите за изследване. Необходимо
е всеки един материал да бъде опакован отделно. Трябва да бъдат опаковани отделно
и изпратени за изследване и други предмети, върху които могат да се открият микро4

Виж: Российская, Е. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе,
М., 1996, с.162.; Белкин, Р. Криминалистическая энциклопедия, М., 1997, с.32.; Кочубей, А.
Основы взрывотехнической экспертизы, Особенности расследования преступлений экстремистской и террористической направленности. Материалы научно-практического семинара
(Ростов-на-Дону, 24-25 мая 2012 года), М., Институт повышения квалификации СК РФ, 2012,
с.127-131.; Внуков, В., Д. Пономаренко, Проблемные вопросы взрывотехнической экспертизы,
Вестник Волгоградской академии МВД России, № 2 (13), 2010, с.48-50.; Приказчиков, В., П.
Резван, В. Косарев, Подготовка и назначение экспертиз. Учеб.-метод. пособие, Волгоград,
ВЮИ МВД России, 1999.
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частици – следи от взривното устройство. Възможно е те да бъдат носители на ценна
за разследването информация.
Много взривни вещества са химически неустойчиви, особено след взрива. При
несвоевременното назначаване на експертиза и неправилното изземване на доказателствата би било невъзможно по-нататъчното извършване на експертно изследване.
Практиката показва, че в много случаи е най-ефективно първоначалното назначаване на взривотехническа експертиза, чрез която се дава отговор на общи въпроси: за
относимостта на откритите обекти към взривното устройство, неговите елементи; за
принципа на действие на самоделното или производственото взривно устройство.5 В
зависимост от резултатите на проведените изследвания могат да бъдат назначени
както други видове експертизи, така и нови по-подробни взривотехнически експертизи.
В голяма степен спецификата на следствената ситуация влияе върху съдържанието на експертизата по дела за терористични атактове с взривни устройства. Така например, ако терористът не е задържан и устройството е открито, на вещото лице могат
да се поставят въпроси свързани с конструктивните му елементи и тяхното предназначение. От експертизата е възможно да се получи информация както по какъв начин
е изработено и придобито взривното устройство, така и относно професионалните
умения и квалификация на лицето, което го е изработило. В случай, че престъпникът
е задържан, чрез експертизата може да се определи сходство на взривното устройство, взривни вещества и други предмети с откритите и иззети по надлежния ред такива от задържаното лице. Тук могат да се поставят задачи, свързани с установяването
на груповата принадлежност на откритите у терориста вещества. Възможно е да се
извършат идентификационни експертизи на иззетите инструменти и приспособления,
използвани при изработването на самоделни взривни устройства.
Поради сложността и могообразието на обектите на изследване при взривотехническата експертиза е целесъобразно нейното класифициране в зависимост от задачите пред нея. Изучавайки възможните проблеми за решаване с тази експертизата следва, че с нея могат да се поставят задачи, които имат диагностичен, идентификационен и реконструкционен характер. Това определя и разновидностите на взривотехническата експертиза.6
При взривотехническата експертиза с диагностичен характер се отнасят следните
изследвания: установяване на техническото състояние и пригодност за експлозия на
боеприпасите и взривните устройства; механизма на разрушаванията или поврежданията от взривите устройства; установяване, чрез изследване на следите от местопроизшествието, на последователността на въздействие от взрива – химическо или физическо; професионалните знания и умения на лицето, което е изработило взривното
устройство.
Към изследванията с идентификационен характер се отнасят: идентификация или
установяване на груповата принадлежност на обекти на взривотехническата експер5

Давыдов, Е. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов
терроризма, совершенных с применением взрывных устройств, Автореферат дис. канд. юрид.
наук, Волгоград, 2004, с.26.
6
Виж: Матюшенков, А. Взрывотехническая экспертиза как источник использования специальных знаний по делам о взрывах, Вестник Челябинского государственного университета,
Вып. 45, № 25 (380), 2015, с.126-130.; Давыдов, Е. Технико-криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств, Автореферат дис. канд. юрид. наук, Волгоград, 2004, с.26.
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тиза; устновяване на тъждество при изследване на невзривени устройства и следи от
взрив и др.
С реконструкционните взривотехнически експертизи се решават въпроси, свързани с: възстановяване на първаначалното състояние на обектите преди взрива; определяне на епицентъра на взрива, съобразно поврежданията и следите на местопроизшествието.
Поради разнородния характер на обекта на изследване, най-често при извършване на експертизата са необходими знания в различни научни области. Това налага
назначаването на комплексна взривотехническа експертиза, в която се провеждат
различни изследвания – химични, технологични, трасологични и др..7 Например, възможно е назначаването на комплексна медико-взривотехническа експертиза, чрез
която да се отговори на въпроса „Какъв е опасният за живота и здравето на хората радиус при конкретната следствена ситуация?”8.
Разследващият орган трябва много внимателно да подбере въпросите си към вещото лице, за да може най-ефективно да използва резултатите от назначената
експертиза. При формулировката им е необходимо да се отчете, че в пълна сила важи
принципът „Какъвто въпросът, такъв и отговорът”.9 Въпросите трябва да са кратки,
конкретни и по същество. Те не трябва да бъдат многобройни. Въпросите към вещото
лице да бъдат съобразени с неговата специалност и компетентност. Добре е да се има
предвид, че практиката за съвместно формулиране на въпросите на експертизата от
разследващия орган и от вещото лице подобрява в голяма степен резултатите от
експертното изследване и повишава ефективността на експертното заключение при
проверката на следствените версии.10
Важно в постановлението за назначаване на експертиза е разследващият орган да
определи разумен срок за нейното извършване, т.е. определеният срок не трябва да
бъде неоправдано минимален. Определянето на кратък срок за експертизата може да
повлияе негативно върху нейното качество. Вместо това е целесъобразно разследващият орган регулярно да поддържа контакт с вещото лице във връзка с развитието на
експертизата. Той успешно може да използва междинни отговори на въпроси, получени в хода на експертното изследване, за построяването на едни или други следствени версии.
При изследването на взривни устройства и следи от взрив може да се даде отговор на редица въпроси, които условно се обособяват в следните групи:11
2.1. Отговори на въпроси, свързани с предназначението, конструкцията и
тялото /корпусът/ на взривното устройство:
Дали представеното за изследване изделие представлява взривно устройство?
Ако представеното за изследване устройство е взривно, да се определи схемата
му и принципът му на действие.
7

Исаков, Ал. Расследование преступлений террористического характера, совершаемых путем
взрывов: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты, Автореферат дис. канд.
юрид. наук, Москва, 2006, с.22-23.
8
Расследование терроризма. Учебное пособие, под общ. ред. О. Коршуновой, СПб., 2001, с.125.
9
Российская, Е. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе, М.,
1996, с.21-31.
10
Бобев, К. Криминалистика, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2006, с.100.
11
Виж: Разследване на престъпленията тероризъм и трафик на хора, С., НСлС, 2005, с.60-65.;
Грибунов, О., О. Трубкина, Назначение судебных экспертиз, Иркутск, Восточно-Сибирский
институт МВД России, 2014, с.21-25.
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Върху представените обекти могат ли да се открият следи от въздействието на
взривното устройство?
Дали поврежданията на местопроизшествието са в резултат от конкретното
взривно устройство?
Дали представените обекти са части от взривното устройство?
Какво взривно устройство е използвано при произведения взрив?
Каква е масата, формата и размерът на взривното устройство?
Каква е конструкцията на представеното за изследване взривно устройство?
По какъв начин е изработено взривното устройство?
Какви инструменти са необходими за изработката на конкретното взривно устройство?
Какъв е принципът на действие на представеното за изследване взривно устройство?
Каква опаковка или маркировка има взривното устройство?
Дали иззетите и представените на вещото лице чертежи и схеми са изображения
на взривното устройство или детайли от него?
Какъв материал е използван за обвивка на взривното устройство?
По какъв начин е изработена обвивката на взривното устройство – промишлен
или самоделен?
Дали иззетите при огледа на местопроизшествието предмети или тези, открити в
телата на жертвите са части от обвивката на взривното устройство?
2.2. Отговор на въпроси, свързани с вида и количеството на взривното вещество, използвано при изработването на устройството.
Дали представените за изследване вещества са взривни?
Каква е масата, формата и размерът на взривното вещество?
Какъв тип и марка са представените за изследване взривни вещества?
Какво е съдържанието на взривния заряд?
Какво количество взривно вещество е било използвано при изработването на
взривното устройство?
Каква максимална температура се развива в епицентъра на взрива при това
взривно вещество? Каква е тя на 1-вия, 2-рия, 3-тия, 5-тия, 10-тия и 20-тия метър от
него?
Каква е цифровата стойност на изменението на налягането от епицентъра до
20-тия метър от него?
Какви нормативни документи регламентират производството на даденото взривно вещество /БДС или др./?
Съгласно нормативните документи, в какви разфасовки се произвежда определеното взривно вещество – пресовки, фишеци, пакети, чували и др.?
Къде е произведено взривното вещество и дали то се прилага с производствени
цели?
Дали върху представените предмети, иззети от местопроизшествието може да се
открие взривно вещество?
Дали химичният състав и другите характеристики на представеното за изследване взривно вещество са еднакви с иззетите при извършеното претърсване?
Еднакви ли са химичният състав и другите характеристики на взривното вещество от местопроизшествието с тези от друго местопроизшествие?
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2.3. Отговор на въпроси, свързани с подготовката, взрива и евентуалните
последици от експлозия:
Къде се намира епицентърът /епицентровете/ на взрива?
Какъв е броят на експлозиите на местопроизшествието и в каква последователност са се реализирали?
Каква е причината да не експлодира откритото на местопроизшествието друго
взривно устройство?
Възможно ли е при конкретните условия устройството да се самовзриви?
Възможно ли е при превоза на взривното устройство да настъпи експлозия?
Има ли реална опасност за живота и здравето на лицата, които са се намирали в
дадени помещения или места?
Възможно ли е уврежданията на лицата да се получат от взрива?
2.4. Отговори на въпроси, свързани със сходство между различни взривни
устройства.
Каква е степента на сходство между представеното за изследване взривно устройство, открито на местопроизшествието и това, което е открито при извършено
претърсване и изземване?
Каква е степента на сходство между взривното устройство, открито на местопроизшествието и това, открито на друго място?
2.5. Отговор на въпроси, свързани с определени професионални навици и квалификация на лицето, което е изработило взривното устройство и на това,
което го е използвало.
Участниците в подготовката и извършването на терористични атаки, чрез взривни устройства имат свой почерк, който позволява да се направи извод за професионалните навици на тези лица, за техните интелектуални и физически особености. С
оглед на това на вещото лице могат да се зададат следните въпроси:
Възможно ли е да се направят някакви изводи за професията на лицата, които са
изготвили взривното вещество?
Каква професионална квалификация би следвало да има лицето, което е изработило взривното устройство?12
Често от квалификацията и практическите умения на вещото лице, неговата техническа и тактическа подготовка, зависи успехът на разследването по наказателни
дела за терористични актове с взривни устройства. Изследването на взривните вещества и продуктите от взрива са свързани с приложението на разнообразни методи,
за които специалистът трябва да притежава подготовка и квалификация. По начало
познаването на такива методи се придобива от обучението им в областта на химията.
Изследването на взривното устройство, принципът му на действие, оценка на поразяващите му свойства и др. са свързани със задълбочени познания в областта на физиката и специални познания за взривните устройства. Това налага задълбочена подготовка на вещи лица в специализирани висши учебни заведения.13 Специфичната
12

Виж Таркинский, А. Использование специальных знаний при расследовании преступлений,
связанных с применением взрывных устройств, Дисс. канд. юрид. наук, Махачкала, 2003, с. 164-165.
13
Например, към настоящият момент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” са
разработени магистърски програми „Техника и технология на взривните работи” и „Техника и
технология на взривните работи – производство на взривни материали”. Студентите получават
фундаментални познания по технологията и организацията на производството на прахообразни, грубодисперсни, водонапълнени, емулсионни, нитроестерни и пластични експлозиви, как330

Юридически сборник – 2017

ЦЮН

дейност на вещите лица, обаче е свързана с добри познания и в други области на науката. Към настоящия момент в България тези лица не получават необходимите за
дейността им знания в процеса на обучение, а ги придобиват впоследствие – при самата работа. Ето защо е целесъобразно разработването на специална учебна програма, която да дава възможност за придобиването на необходимите знания и умения на
бъдещите вещи лица в областта на взривотехничаската експертиза. В тази учебна
програма трябва да бъдат включени дисциплини, които дават знания не само в областта на базовите науки, но и в теорията на криминалистиката, съдебните експертизи, наказателно-процесуалното право и др. Важно значение за успешното извършване
на експертизата имат и психологическите качества на вещите лица, развитието на
тяхното логическо мислене, възможността за правилен анализ и синтез. Те могат да
се развиват чрез включване на дисциплини в учебните програми в тази насока.
Успешно могат да се приспособят и прилагат в процеса на обучение новите научни и компютърни технологии в областта на взривотехническата експертиза. Този
проблем също все още не е напълно решен.
Въпреки голямото значение на взривотехническа експертиза за ефективното протичане на разследването и бързото разкриване на извършителя, разследващият орган
трябва да знае, че тя не винаги може да доведе до очаквания резултат. Съществуват
редица фактори, поради които не винаги вещото лице би могло да отговори на поставените въпроси. Тези причини могат да бъдат субективни, породени от неправилна
работа /несвоевременно назначаване на експертизата, неправилно изземване на доказателства, неправилно опаковане и транспортиране на доказателства, не се предоставят необходими материали на вещото лице в самото начало – схеми на местата на
взрива, фототаблици и др., което не дава възможност вещото лице да отговори изчерпателно на въпроса за мощността на взрива и тротиловия еквивалент/. Трябва да се
вземат под внимание и обективните фактори, като липсата на достатъчен материал
за провеждане на изследване /особено след експлозията/.
3. Пожаротехническа експертиза.
При разследването на терористични атаки, чрез използването на взривни вещества може да бъде назначена и пожаротехническа експертиза. Тя е вид инженерно-техническа експертиза, която се извършва с оглед установяване на причините за възникване на пожара и обстоятелствата около него. Трудностите, свързани с нейното провеждане се дължат както на изменението на обстановката в резултат на гасенето на
пожара, така и на унищожителното действие на процеса на горене.14
Възможно е пожаро-техническа експертиза да се назначи като комплексна, заедно с други експертизи за изследване на вещества, материали и изделия.
Общ обект на експертизата е цялата обстановка на местопроизшествието. Непосредствените обекти са многобройни и трудно могат да се изброят изчерпателно. Сред тях
са: обгорели предмети; електрически, газови, вентилационни и др. инсталации на сгради;
противопожарна техника; планове, схеми; фотоснимки, видеоснимки от пожара и др.
то и на всички видове средства за взривяване, използващи се в минно-добивната промишленост и специалното производство. Запознават се с основите на пиротехниката и производство
на пиротехнически изделия. Подробно се изучава технологията на взривните работи в открити
и подземни обекти и при специални взривни дейности. Дават се познания по Европейските
изисквания към класификацията, методите на изпитване, транспортиране и съхранение на
експлозиви. Изучават се нормите за безопасност при производство и употреба на експлозиви.
14
Разследване на престъпленията тероризъм и трафик на хора, С., НСлС, 2005, с.77-79.
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За правилно и точно решаване на задачите пред вещите лица трябва да се осигури тяхното участие при извършването на огледа на местопроизшествието. Необходимо е да се проучи обстановката и условията на мястото преди възникването на пожара. С оглед на правилното формулиране на въпросите към вещото лице е препоръчително провеждането на предварителен разговор между разследващия орган и специалисти в тази област.
С назначаването на такава експертиза се дава отговор на въпроси, които могат да
бъдат условно обособени в няколко групи:
3.1. Въпроси, свързани с установяване на мястото, откъдето е започнал пожара и времето на възниване.
Кога е възникнал пожара?
Къде точно е възникнал пожара?
По какъв начин се е разпространил пожара?
Как може да се обясни най-голямото изгаряне на елементи на дадени места от
пожара?
3.2. Въпроси, свързани с технически характеристики, които имат връзка с
пожара:
При каква температура определени вещества се самозапалват?
С оглед на особеностите на пламъка и дима на пожара, да се определи какви
материали са горели.
Каква е максималната температура, която може да се достигне при горенето на
конкретните вещества и материали?
Каква е продължителността на горене на конкретните предмети?
3.3. Въпроси, свързани с непосредствената причина за пожара:
Възникнал ли е пожарът от взрива?
Възможно ли е пожарът да е възникнал от веществата и газовете, свързани с
взрива?
За правилното провеждане на пожаротехническа експертиза е необходимо на
вещото лице да бъдат представени протокола за оглед на местопроизшествието и
други писмени и веществени доказателствени средства /например: чертежи, снимки,
протоколи от други експертизи – взривотехническа, съдебно-медицинска, протоколи
от разпита на свидетели и др./, благодарение на които експертизата може да се проведе по-качествено.
4. Съдебно-медицинска експертиза.
Морфологията на травмите, причинени от взривни устройства се характеризират
с изключително многообразие, от една страна, а от друга – със строга специфичност.
Това са единствените травми, при които едновременно върху тялото на човека
действат механични, термични и химични фактори. Именно това съчетание обуславя
възможността за диагностика на различните видове взрив по резултата на съдебномедицинската експертиза.
Към настоящия момент са разработени специални методики за извършване на
съдебно-медицински експертизи при взривове. Чрез тях се внася яснота, относно измененията, настъпили след взрива. На база резултатите от експертизата и цялостната
картина, разследващият орган получава информация за последиците от взривното
устройство, дистанцията взрив-пострадал, действията на пострадалия по време на
взрива и др.
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При разследването на терористични актове с взривно устройство често съдебният
лекар провежда изследване върху силно повредени трупове, отделни части от тях,
човешки органи и др. В тази връзка се поставя въпросът за идентификацията на лицата. При разследването на тези актове съдебно-медицинска експертиза може да се извърши и на живи лица.
Експертизата дава отговор на следните групи въпроси15:
4.1. Отговор на въпроси, свързани с механизма на образуване на телесните
повреди.
Какви взривни вещества са причинили конкретните телесни повреди?
Дали повредите върху трупа или отделните части са в резултат от взрива и процесите, свързани с него?
4.2. Отговор на въпроси, свързани с настъпването на смъртта, вида и характера на повредите.
Кога е настъпила смъртта?
Дали смъртта е настъпила като последица от травмите от взрива или са налице
други причини за това?
Какво е въздействието от взрива върху тялото на човека /степен на изгаряне, вид
и характер на телесните повреди – повреди от взривната вълна, висока температура,
отломки и др./?
Да се определи характера и степента на телесните повреди на живи лица.
По какъв начин е причинена телесната повреда?
Преди колко време е причинена телесната повреда?
В какво състояние е здравето на живото лице?
4.3. Въпроси, които имат диагностичен характер.
Налице ли се следи по тялото, които свидетелстват за изхвърляне от взривната
вълна? Да се уточни разстоянието.
Налице ли са факти, въз основа на които може да се определи на какво разстояние от трупа е настъпил взрива? Да се определи това разстояние.
4.4. Отговор на други въпроси.
Възможно е при взрив заедно с части от телата на хора да се намират и такива от
домашни животни. При тези условия визуалното им разграничаване е трудно и дори
невъзможно. Тогава пред вещото лице стои въпросът за принадлежността на останките, открити на местопроизшествието.
На следващо място съдебно-медицинска експертиза може да се назначи и във
връзка с извършено освидетелстване на заподозрени лица. Така например, възможно
е да се установи връзката между получени травми /обгаряния и др./ по тялото на лицето от кумулативната струя на използвани оръжия.
5. Трасологични експертизи
При разследването на терористични актове с взривни устройства е възможно да
се назначат редица трасологични експертизи.
Често такава експертиза се назначава когато има съмнение са използвани няколко
взривни устройства. В този случай откритите на местопроизшествието следи и остан15

По-подробно за методологията на изследванията виж Судебно-медицинская экспертиза
взрывной травмы, под ред. В. Исаков, СПб, Военно-медицинская академия МО РФ СанктПетербургский медицинский университет, 1997.
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ки от взривното устройство се изследват, за да се установи точно от кое взривно
устройство са причинени повредите на конкретните обекти на мястото на взрива.
Експертиза може да се назначи и с цел установяване на цялото по съставните му
части. В този смисъл на вещото лице се поставя въпросът дали откритите на различни места на произшествието предмети /детайли/ представляват единно цяло. Такъв
въпрос може да се зададе на вещото лице и след открити при претърсване и изземване предмети – представляват ли иззетите и представени за изследване предмети
отделни детайли на взривно устройство.
Възможно е да се назначи експертиза, чрез която да се идентифицират инструментите и оборудването, използвани за изработката на самоделно взривно устройство
и негови детайли.
Както при огледа на местопроизшествието, така и при претърсването и изземването могат да бъдат открити и редица други следи, които да наложат назначаването
на трасологични експертизи. Върху определени елементи от устройството е възможно да бъдат окрити отпечатъци от пръсти и длани. На местопроизшествието могат да
бъдат открити следи от обут в обувка крак, от пътечка на ходенето, от ходовата част
на транспортни средства и други, които да дадат ценна за разследването на акта информация.
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ПРЕДСЪДЕБЕН ДОКЛАД - СВЕТОВНА ПРАКТИКА
И ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТИТУТА В БЪЛГАРИЯ
Мария Танкова1
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Бургас

PRE-SENTENCE REPORT IN BULGARIA AND WORLD
PRACTICE
Maria Tankova

Резюме: Настоящата презентация е посветена на предсъдебния доклад. Целта е
да представи същността на този вид пробационна дейност и необходимостта от
развитието й в България. Предсъдебният доклад е основна дейност на почти
всички европейски и световни служби /около 50-70% от работата на пробационните служби е свързана с изготвянето на такъв доклад/, се сочи в „Независим доклад
от проведен мониторинг на законодателството и институционално въвеждане на
пробацията в България”. Предсъдебният доклад цели подпомагане на съда при индивидуализиране на наказанието пробация и на пробационните мерки, предвид личността на правонарушителя-социален статус, здравословно състояние, криминално
минало и др. Въвеждането му в практиката на съда ще повиши ефективността на
наложените наказания, спрямо вида правонарушение и неговия извършител и ще
допринесе за намаляване на риска от рецидив и вреди.
Регламентирането на предсъдебния доклад като необходим елемент от процеса ще
спомогне за по-прецизното индивидуализиране на наказанието като гарант за постигане на целите, визирани в чл. 36 от Наказателния кодекс.
Изложеното обосновава изводът, че е необходима промяна в нормативната база,
която да доведе от една страна до по-ефективното въздействие над правонарушителите, а от друга да гарантира развиване и пълноценно реализиране на пробационните служби.
Abstract: The Article concerns pre-sentence report. It reveals its’ purposes to provide the
sentencing court with succinct and precise information upon which to base a rational
sentencing decision. The author analyses the up to date legislation and makes conclusions
for legal amendments.
Key words: pre-sentence report, probation, punishment.

1

Мария Танкова работи в пробационна служба Бургас от сформиране на структурата – от
2005 г. до 2008 г. като инспектор по пробация, а от 2008 г. до настоящия момент – началник на
Областна служба „Изпълнение на наказанията” Бургас. Педагог по образование.
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Предсъдебният доклад е експертна оценка за личността на извършителя, изготвена от пробационен служител, предназначена да съдейства на съда при вземането на
решение за справедлива присъда и да подпомага служителите при работата с правонарушители под техен надзор. Предсъдебният доклад трябва да съдържа следната информация:
История и характеристики на „нарушителя”, включително:
предишно криминално минало;
финансовото състояние;
всякакви обстоятелства – като близко обкръжение, трудова заетост, здравословен статус, емоционално-психологически фактори, наличие или не на
пристрастености, умения за мислене – които влияят на поведението на „нарушителя”, и които могат да бъдат полезни при определянето на присъда или
поправителния процес.
Предсъдения доклад е от съществено значение. От една страна способства за
индивидуализация на наказанието – правилно определеното наказание за конкретния
извършител и по този начин осигурява прилагането на този основен принцип в
правораздаването. От друга страна способства и за намаляване на рецидива, тъй като
правилното определеното наказание осигурява възможност за подходящо третиране
на конкретния правонарушител.
В световната практика има редица примери за приложението на предсъдебните
доклади. Предсъдебните доклади, изготвяни от пробационните служби в Англия и
Уелс са два вида – кратък и подробен. В Норвегия предсъдебните доклади се използват при експертна работа за подготовка на съдебни решения, при за проучване на
социалната среда (непълнолетни), както и при поискване от прокурор или съдия.
Изготвянето на предсъдебен доклад може да поиска и обвиняемия или неговия
защитник, чрез прокурора.
В САЩ предсъдебен доклад е въведан с процедура от 1984 г. Предсъдебният
доклад е цялостен документ, който се използва при определянето на съответна присъда за обвиняемия. От друга страна, предсъдебният доклад улеснява пробационния
надзор след издаването на присъдата. Предсъдебният доклад е официален документ,
който подлежи на преразглеждане от апелативните съдилища.
В Република България липсата на ясна регламентация в НК и НПК на този инструмент е причина и за недостатъчно широкото му приложение в правораздаването.
Правната рамка по прилагането на предсъдебния доклад в България се съдържа в
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Съгласно чл.202,
ал.2 от ЗИНЗС „по искане на съда пробационните служители изготвят предсъдебни
доклади”.
В Областна служба „Изпълнение на наказанията” Бургас практиката по прилагане на предсъдебния доклад обхаща разнообразни дейности.
Обучение на всички служители за развиване на умения за изготвяне на предсъдебни доклади;
Презентация пред магистрати на тема „Предсъдебен доклад”
В практиката не са изключение и разпорежданията на съдии за изготвяне на
предсъдебни доклади: съдия Гемеджиев – Районен съд Айтос; съдия Г.
Иванов – Районен съд Бургас; съдия Св. Иванов – Районен съд Бургас; съдия
Майска – Районен съд Несебър.
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В Областната служба „Изпълнение на наказанията” Бургас практиката по прилагане на предсъдебния доклад включва следните стъпки при изготвяне на предсъдебния доклад:
Проучване на досие от пробационната служба, ако правонарушителят е изтърпявал вече пробация.
Запознаване с обвинителния материал по настоящото правонарушение и набелязване на въпроси, които ще се изяснят в хода на интервюто с правонарушителя.
Получаване на информация от други източници – близки, роднини на правонарушителя; жертва от престъплението; полиция; социално подпомагане;
регионални структури, имащи отношение към правонарушителя.
Набелязване на въпроси за интервюто с правонарушителя.
Запознаване със справка съдимост на лицето – търсене на модели на поведение:
липса на осъждане;
ескалиране на престъпленията;
прекъсване на правонарушенията.
Провеждане на интервю с правонарушителя – измерване на риска от рецидив
и риска от вреди по системата OASys.
Анализ на цялостната информация за извеждане на заключение с препоръка
до съда за налагане на подходящи от незадължителните мерки, точно за това
лице, в този момент или с мотивирано становище за удачността за налагане
изобщо на наказанието пробация.
Изготвяне на доклада.
Изложеното обосновава изводът, че е необходима промяна в нормативната база,
която да доведе от една страна до по-ефективното въздействие над правонарушителите, а от друга да гарантира развиване и пълноценно реализиране на пробационните
служби в съответствие с европейските и световни практики. В тази връзка могат да се
изведат следните предложения за законодателни промени:
1. В Наказателния кодекс
В чл. 66(1) от НК след думите „лишаване от свобода до три години” да се добави „въз основа на предсъдебен доклад”;
В чл. 67 (3) от НК думите „по-малко от шест месеца” да се заличат и се добави, „въз основа на предсъдебен доклад, съдът постановява”, а думите
„може да постанови” да отпаднат.
2. В Наказателнопроцесуалния кодекс
В чл. 248 от НПК се предлага нова ал.3: чл. 248. (3) Съдията-докладчик издава разпореждане до пробационната служба за изготвяне на предсъдебен
доклад, в случаите по чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”.
В чл. 256, ал. 1, да се добави т. 6. Необходимостта от предсъдебен доклад от
пробационната службата и поставя срок за предоставянето му.
В чл. 381, ал. 4 се добавя изречението „В този случай съдът изисква предсъдебен доклад от пробационната служба.”
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