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ЕДНА ГОДИНА ВРЕМЕ В БЕЗВРЕМИЕТО 
Илия Налбантов  

Председател на „Джордж Маршал – България―  

Двадесет и петте години преход към западната демокрация по своята същност са 

нулев цикъл при изграждането на новата организация на българското общество,  

организация, основана на ценностите - свобода на инициативата и равенство пред закона. 

През този период нашето общество се развиваше и постигна много повече, отколкото 

архитектите на Горбачовата „перестройката― и последвалия „преход― допускаха. 

Въпреки това постигнатото много лесно може да бъде унищожено, защото във 

фундамента на организацията на нашето общество са имплантирани зависимости, чрез 

които се осигурява ефективен контрол от един център. Център, управляващ процеса на 

трансформацията на политическата власт на тоталитарната система в икономическа.  

На практика наличието на такъв център трудно може да бъде локализирано, защото 

по своята същност е виртуален и функционира чрез реалното прилагане на принципа на 

демократическия централизъм от почти всички български политически партии. 

Прилагането на принципа на демократическия централизъм е изключително ефективно 

от гледна точка на прокарването на корпоративни политики от новосъздадените червени 

капиталисти. Важното да поискаш, по подходящ начин, от лидера на дадена партия, и 

срещу съответната „цена― искането ти се реализира.  

Споменатите по горе зависимости успешно се маскират с риториката на 

либералната пазарна икономика, а в годината на функциониране на 42-то Народно 

събрание с риториката за социална загриженост и ―братската‖ солидарност. 

Прикриваната, с изчерпано от смисъл политическо говорене, действителност по 

същество възпира развитието на обществото и поставя неговата вътрешна кохерентност в 

условия на системна неопределеност във времепространството на вечния „преход―.  

В годината на функционирането на 42-то Народно събрание се случиха събития, 

поставили началото на нов процес в качественото развитие на българското общество. 

Анализите на случилото се през тази година тепърва ще бъдат направени, но основните 

причинители на тази качествена промяна могат да бъдат идентифицирани още сега. 

Първият – общественото недоверие към начина на формирането на правителството на 

Пламен Орешарски. Вторият - процедурата, по която беше извършено назначаването на 

ръководството на контраразузнавателната агенция на България, катализирала 

общественото недоволство от резултатите на целия преход. Третата - обществената 

реакция срещу похватите, използвани от политическите сили, за да си гарантират 

статуквото на партиен контрол върху управлението на обществените ресурси. 

Продължителността и устойчивостта на обществените реакции са достатъчно основание 

да твърдя, че през този период се извърши качествена промяна в българското общество.  

Конкретен повод да се захвана с писането на тази статия е един общ проблем, 

който успях да дефинирам след серия от разговори с хора от различни възрасти и дори с 

противоположни политически ориентации. В най-опростен вариант проблемът може да 
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бъде формулиран с клишето: „няма разлика между американците и руснаците, но ние 

трябва да се държим за руснаците, защото те са ни близки по език и култура―. Нямаше да 

формулирам това клише като проблем, ако то не беше последвано от примиренческата 

мантра:  

„щом ще сме зависими,(част от участниците използваха думата „роби―) 

по-добре да сме зависими от руснаците (роби на руснаците)―. 

Тази логика е естествена за хората, които не виждат разликата между либералната 

демокрация на 21 век и авторитарното управление на Путин в Русия, опитващо се да 

възстанови модела на съветското, по същество имперско ръководство на обществото, 

включително и върху обществата, които са били част от съветската зона на влияние.  

В случая, формулировките са словесния израз на очертаващата се разделителна 

линия в нашето общество: от една страна са хората, страдащи от парализата на 

робството, а от друга хората, осъзнали основната ценност на западната демокрация – 

свободата и особено на нейното следствие инициативността.  

За съжаление използваните похвати за политическа експлоатация на този 

народопсихологически проблем не са насочени към постигане на обществено съгласие 

при формулирането на българския интерес, а към задълбочаване на разделението и 

издигане на партийно маскирани олигархични крепостни стени. Много ми се иска да 

вярвам, че за неутрализирането на негативните резултати от това обществено явление 

няма да бъдем принудени да използваме посредничеството на чужди сили. 

Тази картинна конструкция по същество представя остатъците на съветския модел 

на феодализацията или федерализацията в нашето общество, обслужващо целите и 

интересите на виртуалния център за когото стана дума по-горе. Думите „феодализация― и 

„федерализация―, може да бъдат възприети като крайни, но всички други синоними не 

могат да представят в концентриран вид крайния продукт от отсъствието на обществено 

приети процедури при формирането на националните политики
1
. Отсъствието на такива 

процедури предоставя пространство за овладяването, дори узурпирането на тази функция 

от завоалирани „кръгове― на власт, системно гравитиращи около парламентарно 

представените партии и техните централи
2
.  

Страстта с която се узурпира това пространство е впечатляваща. Какво се крие зад 

тази страст? За обществото отговорът на този въпрос е ясен до болка. Още по-ясен е за 

хората, който са били редови членове на Българската комунистическата партия
3
 и като 

всички други понасят ударите, с които се налага интересът на „феодалите―. „Феодали―, 

създадени от вярното на Москва ръководство на тази партия, за да продължи чрез тях да 

осъществява всеобхватен контрол върху обществените богатства при трансформацията 

на политическата власт в икономическа.  

                                                 
1
 Моята гледна точка по този въпрос съм представил в електронното списание „Публични политики― 

http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/viewFile/63/51 
2
 Федерализацията в едно общество има много форми. Например България до ден днешен е заложник на резултатите от 

инициативата на Москва за създаването на македонска нация, а никой не е в състояние да даде отговор на въпроса, какво би 

се случило, ако бяха създадени помашката, добруджанската и шопската нации. 
3
 Към края на 1989 г. Българската комунистическа партия наброява около 1 милион членове.   
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От позицията на продължаващия, безкраен преход към демокрация и пазарно 

стопанство дефинирането на интересът на „феодалите― е трудната част на отговора. В 

условия на реална пазарната икономика дадените на „феодалите― богатства отдавна да са 

последвали двата възможни пътя: или да са преминали в ръцете на други, по-големи 

играчи, или да са увеличени през тези двадесет и пет години.  

В нормална обществена среда успешните бизнеспрактики предполагат 

дистанциране от възможното въздействие на политически субекти върху бизнеса. По 

силата на тази постановка въпросните „феодали― би следвало да са придобили имунитет 

срещу такова въздействие. Законодателната практика, обслужваща коррпоративни 

интереси е категорично доказателство, че това не се е случило. С голяма степен на 

увереност можем да твърдим, че става въпрос за много по-сложни вериги от 

взаимовръзки, създадени в началните години на прехода към демокрация, при които са 

преплетени финансовата зависимост на политическите партии с финансовата зависимост 

на онази част от икономическите оператори, която не може да функционира без 

задължителното, гарантирано използване на обществените ресурси. Този тип 

зависимости се допълват с външните обвързаности на българските икономически 

оператори със същата категория икономически оператори от страните от бившия СССР 

(и особено от неговия приемник Русия), разбира се със съучастието на безскрупулни 

икономически играчи от всички кланове.  

За да легитимират новопридобитата си икономическа мощ, както и да я осигурят 

срещу капризите на държащия контролния пакет зависимости наследник на СССР, след 

кризата от 1996/97 година, тези икономически оператори, макар и неохотно, се съгласиха 

България да стане част от евроатлантическата система от ценности. В този процес те 

видяха прекрасната възможност да получат своя дял от неминуемия инвестиционен 

процес, придружаващ членството на страните от Централна и Югоизточна Европа в 

западната система от ценности и структури.  

Приемниците на съветското наследство, също нямаха нищо против този процес, 

защото виждаха в него финансова полза и за самите себе си, държейки ключа за 

монополно определяне на цените на енергоресурсите, контрола върху сигурността на 

изградените по техни проекти ядрените инсталации, както и ефективността на 

отбранителните системи на тези страни, посредством лицензите на съветските оръжейни 

платформи.  

Десет години членство на България в НАТО и седем години членство в 

Европейския съюз са достатъчно време, през което въпросните национални 

икономически оператори би следвало да успеят да се адаптират към правилата и 

изискванията за формирането и осъществяването на икономически политики. 

Адаптацията протичаше „нормално― до момента на номиниране на представител от 

медийните икономически оператори за председател на държавната агенция „Национална 

сигурност―. Този акт на 42-то Народно събрание взриви обществото и тази експлозия не 

само разкри и разклати градените в годините на прехода партийни крепостни стени, но 

размести доста чувствителни пластове в организацията на българското общество.  
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Една година е твърде кратко историческо време за да се определи значимостта на 

това събитие за България. Независимо от това, базирайки се на резултатите от 

управлението на всички правителства на прехода, с висока степен на категоричност може 

да се направи констатацията, че това събитие постави началото на един нов процес на 

обществено израстване, което вече не подлежи на контрол от партийните кули и 

разположените в тях централи. В българското общество се възроди нетърпимостта към 

ограничаването на свободата му. Обществото се изкачи на висока командна позиция в 

ролята си на суверен и поиска пряк отчет за действията на своите избраници.  

От ограденото с метални тараби и полицейски тела крещящо мълчание обществото 

получи най-категоричния отговор – моделът на ограничената, контролирана от 

партийните централи свобода е изчерпал своите възможности.  

При нормално протичащи процеси на демократизация, където израстването на 

обществото е съпътствано с продължителни и изстрадани политически и икономически 

процеси, решението на този казус би било твърде лесно. Но за условията на страните в 

преход към демокрация и пазарна икономика от европейската периферия, този процес е 

твърде болезнен, при това единствено и само за онази част от обществото, която е 

изградила и експлоатира механизмите за безконтролно ползване на публични ресурси, 

като ключовият компонент от тези механизми са собствените им политически партии.  

Направената констатация предполага много по-задълбочен анализ, защото има 

опасност да се подмени същността на проблема. Формално погледнато, съгласно 

принципите на модерната демокрация, политическите партии са изразители на 

общественото мнение и волята на обществото. Имено изразители. Особеността на 

партийните образувания в посттоталитарните общества е такава, че тази мисия е само 

прикритие на истинската, агресивна същност на партиите - не само като преки 

ползватели, но и особено като контролиращи движението на обществените ресурси по 

начин, по който се прави в тоталитарните общества.  

Политическата криза в България е част от процеса на делигитимиране на този 

модел на управление на обществото (разбирай обществените ресурси) и опита на 

парламентарно представените политически сили за нова подмяна на формата, но за 

запазване на неговата същност.  

Резултатите от изборите за Европарламент на 25 май 2014 г. показаха само заявката 

на суверена за пряката му ангажираност с деконструкцията на този модел на управление. 

Първият пробив на тази декострукция може да бъде изборът за представителството в 

следващото 43-то Народно събрание. Тази възможност е от критична важност за 

политическите играчи. При новото равнище на очаквания на суверена от тях ще се 

изисква конкретно реализиране на политики с положителен за обществото ефект. Ще 

бъде доста трудно, почти невъзможно да се продължава с ограничаването на свободите 

на хората и да се манипулира с равенството/неравенството пред Закона.  

Осъзнатите от българското общество основополагащи ценности на демокрацията – 

свобода и равенство пред закона – са вече основополагащ критерий, с който ще бъде 

измерван всеки политически играч. В този случай политическата риторика няма да може 

да маскира скритите олигархични и други сенчести зависимости. За отстояването на тези 
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ценности ще се изискват, конкретни, реални действия, насочени към осъществяването на 

друг модел на управление. Модел изключващ партийно наложени на обществото 

ограничения.  

Специално внимание ще отделя на сектора сигурност. Специално, защото без 

нормалното функциониране на този сектор няма да бъде гарантирана равнопоставеност 

на конкуриращите се тенденции вътре в обществото, както и предоставяне на конурентни 

предимства в международен план. В резултат на произволното политическото говорене е 

трудно да се постигне единно разбиране за понятието „национална сигурност―. По тази 

причина ще използвам следното принципното разграничение
4
.  

Сигурността има два компонента: единият е изцяло във властта на суверена, а 

другият извън тази негова власт. За да се защити от агресивното въздействие на 

външната компонента, чрез която се осигуряват конкурентни предимства в 

международен план, суверенът създава система. Именно системата за защита от 

външните въздействия аз наричам национална сигурност. Другият компонент на 

сигурността, който е в изключителната власт на суверена аз наричам Върховенство на 

Закона и Правов Ред.  

Това разграничение е необходимо, защото организацията на системата за защита на 

обществото от външни за него посегателства е инструмент, гарантиращ свободата 

именно от външните посегателства. По своята същност този инструмент е специфичен 

обществен ресурс, подвластен на икономическите процеси и механизми, прилагани в 

самото общество.  

Специално внимание суверенът трябва да бъде отдели на два аспекта на системата 

за национална сигурност:  

- първи аспект - във вътрешен план - категорично трябва да я отдели и 

имунизира от въздействието на партийните централи; 

- втори аспект - във външен план да я направи конвертируема при защитата на 

споделените с други общества ценности.  

Конвертируемостта не може да бъде постигната с технологиите и технологичните 

зависимости от времето на тоталитарните общества. По тази причина бъдещите, 

излъчени от обществото управленци на държавата следва да осигурят реализацията на 

специални програми за техническо и технологично превъоръжаване на системата за 

сигурност, съпътствано с адекватен процес на обучение и квалификация на нейните 

ръководители, от най-ниското до най-високото ниво.  

Конвертируемостта на системата за национална сигурност е ключова за 

гарантирането на сигурността на страната ни и това в никакъв случай не бива да се 

асоциира със „зависимостите―. Тази конвертируемост не може да се реализира без 

осъзнаването на уникалността на българската идентичност, а осъзната идентичност е 

свобода. Осъществяването на тази политическа програма е тест за способността на 

политиците да работят в интерес на обществото. 

                                                 
4
 Принципното разграничение ми беше подсказано от Владимир Миленски, бивш директор на дирекция „Отбранителна 

политика― на Министерството на отбраната на Република България. 
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За успешното преминаване на този тест са необходими само три стъпки: (1) 

политическо съгласие, (2) кооперативност на междуведомствено ниво и (3) 

сътрудничество в международен план.  

Практически тези три стъпки могат да се реализират по единствения възможен 

начин:  

- постигане на съгласие в рамките на Консултативния съвет по национална 

сигурност при Президента, подкрепено с реално осигурени от Народното събрание 

ресурси;  

- кооперативност между министерствата на отбраната, външните работи, 

икономиката, финансите и другите корелиращи ведомства за използването на тези 

ресурси;  

- програмно сътрудничество с НАТО и ЕС, осигурено чрез разкриване на 

съвместен офис на агенциите на НАТО и Европейската отбранителна агенция в България.  

Този подход гарантира реална деконструкция на тоталитарните зависимости на 

системата за сигурност. Въпросите, кой ще го вземе на „въоръжение― и как ще го 

реализира е тема за отделна дискусия.  

В заключение, отново искам да се върна към повода, провокирал написването на 

тази статия. Примиренческото „роб― – показващо дълбочината на деформацията на 

ценностните и възприятията в нашето общество. За преодоляването на тази деформация 

има един единствен подход - целенасоченото осъществяване на система от политики, 

които да утвърждават идентичността на нашето общество. Осъществяването на тези 

политики не е възможно без освобождаването на обществото от остатъците на 

тоталитарните партийни зависимости и модели на управление.  

За освобождаването от този тип зависимости има един възможен подход – 

институционалният. В рамките на съвместна инициатива на Президента и на бъдещото 

43-то Народно събрание да се проведе дебат за нов обществен договор. Цел на този дебат 

– подготовка на основополагащата рамка на нова Конституция на Република България. В 

рамките на дебата специално внимание следва да се отдели на практическото 

разграничаване от въздействието на съветската конституционна теория, за която 

основополагащи са ценностите принципи на солидарността и братството. Прилагани без 

основополагащия принцип на свободата, те се превръщаха в ефективен инструмент за 

моделиране на зависимостти в нашето общество. Утвърждаването на ценностите на 

модерната демокрация, основаващи се на свободата и равенство пред закона, вероятно 

ще срещне съпротивата на партийно-олигархическите кръгове. По тази причина дебатът 

за нова Конституция следва да бъде предхождан от подготовка и приемане от бъдещото 

43-то Народно събрание на основополагаща, ДЪРЖАВНИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ, в която 

да се начертаят конкретните подходи за утвърждаването на българската идентичност. 

Има ли алтернатива този подход, за да се постави началото на края на безвремието, в 

което нашето общество е натикано? 
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НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ 
СПОСОБНОСТИ1 
Михаил Найденов 

 

―Freedom is the right to tell people what 

they do not want to hear.‖ 

George Orwell 

 

Изграждането на отбранителните способности на българските въоръжени сили е 

непрекъснат процес, който се ръководи и реализира в изпълнение на националната 

отбранителна политика. Те се явяват главното средство за изпълнението на политиката в 

сферата на отбраната като интегрална част от политиката за национална сигурност. 

Тяхното своевременно наличие, използваемост и достатъчност предопределят доколко 

ефективна може да бъде отбранителната политика, дали, в случай на необходимост, 

страната ще разполага с достатъчно подготвен и ефективен отбранителен потенциал и не 

на последно място – дали и доколко Република България ще бъде достатъчно адекватен 

съюзник в НАТО и участник в Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

След края на комунистическата диктатура и разпадането на Варшавския договор 

преди четвърт век системата за отбрана на страната премина през период на крайно 

необходима, но същевременно болезнена трансформация. Процесът бе допълнително 

усложнен най-напред от нейното критично закъснение през първите седем години на 

прехода, както и от недостатъчно решителните действия в сектора за отбрана от страна 

на редица правителства, дори и след подаването на молба за членство в НАТО през 

пролетта на 1997 г. Периодът на дълбок застой на сектора за отбрана през първите седем 

години след края на Желязната завеса, съчетан с изоставането в демократичните реформи 

и двусмисления външнополитически курс през същия период, логично поставиха 

страната ни извън първата вълна на разширяване на Алианса. Обективно погледнато, 

тези години бяха период на застой и останаха безвъзвратно изгубени за системата за 

отбрана, с всички произтичащи от това последици. Нещо повече, пропуснатите 

възможности станаха предпоставка последвалите крайно необходими реформи да бъдат 

почувствани още по-болезнено от хората в отбраната. Особено сполучлива диагностика 

на този период е направена в изследването на Джефри Саймън „България и НАТО – 

седем изгубени години―
2
.  

За трансформация на въоръжените сили реално може да се говори едва след 

пролетта на 1997 г., когато правителството подаде молба да членство на страната в 

                                                 
1
 Изразеното от автора мнение е изцяло лично и не следва да се тълкува по никакъв начин като обвързващо институцията, в 

която работи. Статията е развитие на тезите, представени в публикацията „Десет заблуди по отношение на отбраната―; сп. 

„Проблеми на сигурността и реформа в сектора за сигурност―, бр.26, год. 9; 

http://www.gcmarshall.bg/security/SWB%2026%20BG.pdf 
2
 Bulgaria and NATO: 7 lost years. Jeffrey Simon, National Defense University, Institute for National Strategic Studies, 1998. 
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НАТО и впоследствие бяха приети най-необходимите концептуални и програмни 

документи
3
 за постигането на тази стратегическа цел. Независимо от положените усилия 

в опит за ускоряване на интеграцията и редица постигнати успехи, направили възможно 

формалното присъединяване към НАТО през на 29 март 2004 г., процесът на 

трансформация на системата за отбрана като цяло остана незавършен. На моменти той се 

характеризираше не само със забавяне на хода на реформите, но и с опити за връщане 

назад на вече изживели времето си модели. В най-добрия случай реформите бяха 

недостатъчно решителни, дълбоки и всеобхватни, което на моменти водеше до 

отслабване на вътрешния натиск срещу управляващите екипи, но едновременно с това 

прехвърляше нерешените проблеми напред във времето.  

Като цяло реформите през годините след 1997 г. се изразяваха предимно в големи, 

но обективно наложителни съкращения на личен състав и освобождаване от излишно и 

остаряващо въоръжение и техника, без обаче освободените средства да бъдат адекватно 

реинвестирани в придобиването на ново оперативно съвместимо въоръжение и техника. 

Освободените в следствие на съкращенията финансови средства на практика не се 

трансформираха в отбранителни способности. Все още бюджетът за отбрана бива 

изразходван предимно за издръжка на личния състав и за социални дейности, без да се 

постигне напредък в преструктурирането на разходите, така че да се отделят повече 

средства за придобиване на ново въоръжение и техника и за повишаване на бойната 

подготовка. Далеч все още остава постигането на заложената в Бялата книга за отбраната 

и въоръжените сили цел към 2014 г. разходите за издръжка на личен състав, за текуща 

издръжка и капиталови разходи да се приведат в съотношение 60:25:15.  

Постигането на оперативна съвместимост на въоръжените ни сили със силите на 

съюзниците от НАТО също не се развиваше с необходимите темпове, като процесът 

постигна напредък до голяма степен благодарение на участието в ръководени от НАТО и 

ЕС операции и мисии зад граница. Наборната военна служба беше премахната едва в 

края на 2007 г., което беше логично следствие от закъснелите реформи и изгубените 

първи седем години. От своя страна, това закъснение имаше негативно въздействие 

върху способността на страната да участва в ръководени от НАТО и ЕС операции. 

Същото важи и за останалите новоприсъединили се страни към НАТО и държави-

партньори на Алианса, участващи в ръководени от него операции и мисии
4
. 

За близо две десетилетия не бе постигнат качествен пробив по отношение на 

създаването на модерна организация на командване и управление на стратегическо, 

оперативно и тактическо ниво. Реално интегрирано Министерство на отбраната, 

обединяващо цивилната и военната експертиза, включващо в състава си Щаб на 

                                                 
3
 Концепция за национална сигурност (1998); Военна доктрина (1999); Национална програма за подготовка и присъединяване 

на България към Северноатлантическия съюз (1997); План за организационното изграждане и развитие на МО до 2004 г. 

(1999) 
4
   Вж. NATO Expeditionary Operations: Impacts Upon New Members and Partners. Jeffrey Simon, National Defense University 

Press Washington, D.C. March 2005 
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отбраната
5
, формално беше създадено едва през 2011 г., като все още е незавършен 

процесът на постигане на интегрираност във функционален аспект. Все още остава 

неразрешен въпросът с освобождаването от излишната инфраструктура, която 

продължава да генерира разходи в условията на остър финансов недостиг. Закъсняха и 

реформите във военното образование, което в значителна степен бе компенсирано едва 

след приемането на Бялата книга през 2010 г. 

Приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили от Народното 

събрание през 2010 г. като програма за развитие на въоръжените сили, която е с времеви 

хоризонт до края 2014 г., създаде необходимите предпоставки за осъществяването на 

дълго отлагани и крайно необходими реформи, но сам по себе си документът не 

гарантира осъществяването на трансформацията, за което е нужна достатъчно 

политическа воля и административен капацитет. Положителен момент е приемането през 

2011 г. на Стратегия за национална сигурност и Национална отбранителна стратегия, 

както и на План за развитие на въоръжените сили (2010 г.), които, заедно с Бялата книга, 

осигуриха необходимата база за развитието и функционирането на системата за отбрана. 

Вече на дневен ред е нейното актуализиране, като следва да се изработи нов и 

реалистичен План за развитие на въоръжените сили за следващите най-малко пет години. 

Положителен момент е обновяването на доктрините на въоръжените сили. 

Погледнато в ретроспектива и отчитайки спецификите на българския преход, може 

да се констатира, че останалото в наследство мислене от времето на Студената война, 

независимо че постепенно и необратимо губи своето влияние, и до момента, в една или 

друга степен, продължава, съзнателно или не, да прави опити да саботира провеждането 

на ефективна трансформация и следователно – изграждането на модерни и оперативно 

съвместими въоръжени сили на страна член на НАТО и ЕС. Най-трудната част от 

процеса продължава да бъде постигането на трансформация в мисленето, най-вече на 

стратегическо ниво, което значи скъсване не само с унаследени стереотипи от времето на 

Студената война, но и преодоляване на редица дълбоко вкоренени частни партикуларни 

интереси. Промяната в мисленето значи не на последно място способността за 

разпознаване и волята за защита на националния интерес именно на Република България, 

като интегрална част от ЕС и НАТО, а не интересите на външни на двата съюза субекти. 

Плановете, или по-точно казано намеренията, за инвестиции в отбранителни 

способности, познати под не толкова прецизния термин „модернизация―, продължават да 

имат една неизменна отличителна черта – липса на финансова реалистичност. Проблемът 

с дефицита на ресурси за реализацията на инвестиционни проекти беше допълнително 

изострен и от системното недофинансиране на сектора за отбрана в следствие на 

финансовата и икономическата криза, но тази слабост не може да бъде обяснена 

единствено и само с кризата. Това, което липсва, е системна и финансово разчетена 

програма за изграждане и развитие на необходимите на българските въоръжени сили 

                                                 
5
 От 2009 г. няма Генерален щаб, а Щаб на отбраната. Независимо от промяната на наименованието, за постигнатия напредък 

в трансформацията може да се съди от степента на постигнатата както структурна, така и функционална интеграция в 

рамките на интегрираното Министерство на отбраната. 
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отбранителни способности. Тази програма следва да бъде разработена така, че да 

отговаря на параметрите на средата за сигурност, членството на страната в НАТО и ЕС, 

утвърждаването на многонационалното сътрудничество в изграждането на отбранителни 

способности и не на последно място – на ресурсните възможности на държавата. Такава 

програма може да бъде основана единствено върху една последователна, системна, 

модерна и реалистична отбранителна политика на държава-член на НАТО и ЕС, която да 

успява да максимизира ефекта от ограничените ресурси, които данъкоплатеца е отделил 

за отбрана. Десет години след членството в НАТО страната все още е в търсене на такава 

ефективна политика. 

Трябва да се признае, че констатираните трудности и слабости, съпътствали 

развитието на системата за отбрана до момента, се дължат в немалка степен и на факта, 

че, за разлика от някои получили своята национална независимост след 1989 г. нови 

страни-членки на НАТО (Литва, Латвия, Естония и Словения), Република България 

трябва да реформира една тежка и вече изградена останала в наследство система, а не да 

започва нейното изграждане от начало. Независимо, че по принцип е по-трудно да се 

трансформира нещо вече изградено, отколкото то да се създаде от нула, този факт не 

може да служи като извинение за пропуснати шансове и взети недалновидни решения, 

вкл. мащабни инвестиционни проекти. 

Предвид гореизложеното и отчитайки извлечените от националния контекст поуки 

от практиката, както и опита на други държави от бившия социалистическия блок, могат 

да бъдат изведени няколко необходими условия за изграждане на надеждни 

отбранителни способности. Без претенцията за изчерпателност и общовалидност, с 

уговорката че при анализа водещ в случая е националният контекст, постигането на тези 

условия ще подпомогне в значителна степен процеса на изграждане на необходимите 

способности, с които страната да е способна даде отговор на предизвикателствата на 

променящия се свят през 21-ви век. Най-малкото, следването на тези условия ще улесни 

процеса на промяна, особено в мисленето, и ще предотврати опитите за реанимиране на 

вече остарели и неефективни модели на изграждане и развитие на въоръжените сили, 

които допълнително ще забавят вече изостаналия процес на трансформация. 

Първото необходимо условие за изграждането на адекватни на средата за 

сигурност отбранителни способности е отбранителната политика да се основава на 

евроатлантическите ценности, които обществото е приело да следва в дългосрочна 

перспектива. По отношение на стратегическата ориентация на държавата, независимо от 

моментните нюанси в настроенията на политическата конюнктура, не само не трябва да 

има никакво съмнение, но и не трябва да се допуска и най-малката нерешителност. 

Страната е член на НАТО и ЕС и отбранителната политика може да бъде формирана и 

реализирана единствено и само в този контекст. Като цяло днес това условие е налице, 

макар че все още има политически субекти, които не показват, че са го осъзнали напълно. 

Все още някои политически представители използват неточния термин „партньори― от 

НАТО, а не съюзници, при все че вече десет години Република България е член на 

Алианса. Наблюдава се и известна проява на своеобразна стеснителност пред определени 
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групи избиратели, когато се обясняват интересите на страната като член на ЕС и НАТО и 

необходимите действия в дадени ситуации. Показателен е примерът с кризата в Украйна, 

когато по въпроса за налагането на санкции спрямо агресора, в случая Русия, сред някои 

представители на управлението се долавяше двусмислен, на моменти дори извинителен и 

оправдателен тон, който би трябвало да бъде нелогичен за държава-член на 

евроатлантическото семейство. 

Основаната на евроатлантическите ценности отбранителната политика се явява 

функция на стратегическата ориентация на държавата. Геостратегическият избор на 

страната да бъде част от евроатлантическата общност е необратим и е базиран на 

ценностите, в които обществото вярва и следва. Стратегическото преосмисляне след 1989 

г. и присъединяването към НАТО (2004) и ЕС (2007) е акт на справедливо завръщане към 

Европа и европейското цивилизационно пространство, към което Република България 

изначално принадлежи, след принудителното й поставяне за близо половин век в 

съветската сфера на влияние в резултат на държавния преврат на 09.09.1944 г. и 

инвазията на войските на СССР у нас, започнала ден по-рано.  

Република България е неделима част от Обединена Европа и нейната външна и 

вътрешна политика се основават на споделените евроатлантически ценности – свободата, 

демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. Следователно, нейната 

националната политика за сигурност, интегрална част от която е и отбранителната 

политика, се ръководят именно от тях. Така отбранителната политика допринася за 

реализирането на външнополитическата стратегия на държавата и подпомага 

реализирането на политиката за сигурност и отбрана на НАТО и Общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС. По този начин Република България гарантира по най-

ефективен начин собствената си сигурност и допринася за укрепването на тази на 

нейните съюзници. Основаната на ценности отбранителната политика съдейства за 

утвърждаването на авторитета на страната в НАТО и ЕС, както и сред цялата 

международна общност. 

На базата на натрупания до момента опит е необходимо да се утвърди схващането, 

че отбранителната политика е тази, която определя способностите. А не обратното. По 

тази логика Република България изгражда и използва своите въоръжени сили съгласно 

възприетата отбранителна политика, като вече изградените и налични способности не са 

тези, които определят съдържанието на политиката. Обръщането на логиката на този 

процес, така че съществуващите способности да дефинират политиката, е една от често 

срещаните системни грешки, които дават дългосрочно отражение върху развитието на 

въоръжените сили и водят до разхищаване на ограничените ресурси. Обърнатата логика 

може и да гарантира някои частни интереси, но е в ущърб на интересите на системата 

като цяло. 

Като интегрална част от политиката за национална сигурност, отбранителната 

политика се ръководи от утвърдените национални стратегически документи – Стратегия 

за национална сигурност, Национална отбранителна стратегия и Бяла книга за отбраната 

и въоръжените сили, и се осъществява в съответствие с Конституцията, законите и 
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съюзните ангажименти към НАТО и тези по линия на Общата политика за сигурност и 

отбрана на ЕС. Способностите на българските въоръжени сили, от своя страна, са 

основен инструмент за реализиране на отбранителната политика. Затова тяхното 

изграждане и развитие се основава на нея. Следователно, отбранителната политика 

дефинира параметрите за тяхното изграждане и развитие. 

Необходимо е да се отчита също така, че недостатъчната наличност или липсата на 

дадени способности, в определен момент, могат да ограничат опциите за действие, с 

които разполага отбранителната политика. Подобен дефицит обаче не трябва да води до 

удобната заблуда, че способностите предопределят съдържанието на политиката. 

Напротив. Политиката определя развитието на способностите, а техния дефицит се явява 

препятствие пред нейното реализиране, което трябва да бъде преодоляно приоритетно и в 

най-кратки срокове. В този случай се работи за преодоляването на дефицит от 

недостигащи необходими способности. 

Друга срещана заблуда в тази връзка е, че наличието (или излишъкът) на дадени 

способности може да предопределя решенията на отбранителната политика. Често пъти 

това наличие на изградени способности погрешно бива възприемано като сравнително 

предимство. В случая не това, което е останало в наследство наследено задава насоките 

на политиката, а политиката определя какво е необходимо да се придобие и развива 

предвид най-вероятните мисии и задачи на въоръжените сили, както и това кое е 

излишно и трябва да бъде снето от въоръжение. Тези мисии и задачи се определят на 

базата на анализ на средата за сигурност и в контекста на съюзните ангажименти. 

Например, страната може да разполага с унаследени способности, които е малко или 

невероятно да бъдат използвани, но тяхното наличие само по себе си не трябва да 

ръководи вземането на решения за бъдещото изграждане и развитие на въоръжените 

сили. В този случай следва да се пристъпи към незабавното им освобождаване, за да не 

консумират ограничените ресурси, които данъкоплатецът отделя за отбрана и които 

могат да имат по-добро и ефективно приложение. Именно тук се среща най-голям отпор 

от вече установени лобита и засегнати частни интереси. 

В условията на финансов недостиг първата задача на отбранителната политика е 

адекватно и безпристрастно да определи от какви способности въоръжените сили имат 

нужда, за да се справят с предизвикателствата именно на днешния и утрешния ден. А не с 

тези от миналото, които са мотивирали придобиването на вече станали ненужни такива. 

Следващото необходимо условие за изграждане на отбранителни способности, 

които да бъдат адекватни на средата за сигурност и на поетите от страната съюзни 

ангажименти, е утвърждаването на разбирането, че качество, а не количество се явява 

решаващо. Във века на високите технологии, нарастващата сложност на въоръжението и 

техниката и увеличаващите се изисквания към знанията, уменията и опита на 

военнослужещите, това положение ще придобива още по-голяма степен на валидност. 

Колкото и трудно да бъде асимилируемо от някои субекти в политическото 

пространство, не бройката, а капацитета за действие са тези, които определят доколко 

способни са въоръжените сили да се справят с поставените им задачи. Времето на 
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масовите наборни армии вече е отминало. Поради тази причина въпросът за числеността 

на въоръжените сили следва да се основава на обективен експертен анализ, а не да става 

обект на вътрешнополитически съображения. Т.нар. санитарни минимуми все повече 

стават въпрос на психология, на боравене с емоции за постигането на политически цели, 

а не на реалистичен анализ на потребностите. Не на последно място, трябва да се отчита 

и съотношението численост на военнослужещи на глава от населението, като се отчитат 

и бъдещите демографски тенденции. 

В тази връзка е и въпросът за това къде да бъдат разположени военните 

формирования. Въоръжените сили имат да изпълняват високоотговорни и високорискови 

задължения към обществото и държавата и следователно те трябва да бъдат максимално 

квалифицирани и подготвени. Затова те не трябва да се разглеждат като инструмент за 

осигуряване на трудова заетост в дадени общини и региони. Осигуряването на трудова 

заетост в определено населено място в условията на висока безработица чрез създаването 

или поддържането на военно формирование може да бъде единствено и само 

благоприятно следствие, но не и ръководен мотив. Защото отбранителните способности и 

оттам въпросът дали и къде да има военно формирование се определят изцяло от 

военната необходимост, а не трябва да бъдат продукт на социалната политика, за която 

отговорност носят други ведомства. 

Комплексните изисквания на съвременната среда за сигурност към способностите 

на въоръжените сили, членството в НАТО и ЕС, както и ресурсните ограничения налагат 

изграждането и развитието на единен комплект напълно професионални въоръжени сили, 

готови да изпълняват всички възложени им мисии. Като стратегическа цел на 

отбранителната политика, заложена в Стратегията за национална сигурност
6
, 

Националната отбранителна стратегия
7
 и Бялата книга за отбраната и въоръжените сили

8
, 

следва да се изгражда единен комплект професионални въоръжени сили както за 

изпълнение на мисии в мирно време, така и при състояния на нарастване на 

напрежението, криза и война. Част от единният комплект трябва да бъде и 

професионалният резерв, който при необходимост подсилва постоянните сили и 

средства. 

В условията на трайни ресурсни ограничения, нарастващата сложност на 

изпълняваните от военнослужещите мисии и задачи и предвид гаранцията на чл. 5 от 

Северноатлантическия договор и потенциала за развитие на Общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС, подготовката и поддържането на повече от един комплект 

                                                 
6
 Стратегия за национална сигурност, т. 140. „Стратегическа цел на отбранителната политика е защита и утвърждаване на 

националните интереси чрез развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни способности и изграждане 

на единен комплект оперативно съвместими въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от 

тенденциите в развитието на  

геостратегическата среда на сигурност.― 
7
 Национална отбранителна стратегия, т. 87. „Република България изгражда единен комплект въоръжени сили, адекватен на 

новите заплахи, с една и съща структура за изпълнение на задачи в мирно време, при кризи и при война.― 
8
  Определението в Бялата книга за единен комплект гласи, че това са „Въоръжени сили, които са развърнати по единен щат 

за мирно време и при кризи, подготвят се по единни програми, използват единни оперативни процедури и методики и единни 

доктрини.― Вж. стр. 18. 
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сили е нерационално, излишно и най-вече – финансово неосъществимо решение. Поради 

тази причина въпросът за връщане на наборната армия не може да бъде на дневен ред.  

Освен това предстои сериозна работа по концепцията за т.нар. мобилизационен 

резерв, предвиден за време на война, в контекста на гаранциите, които получаваме по 

силата на член 5 от Северноатлантическия договор, отпадането на наборната военна 

служба, развитието на обществените и икономическите отношения и свободното 

движение на хора в рамките на ЕС. Трябва да се даде отговор на въпроса доколко 

реалистична би била на практика една масова мобилизация на годните да носят оръжие 

граждани не само предвид тези обстоятелства, но и в контекста на все по-нарастващата 

сложност на системите от въоръжение и бойна техника и навлизането на високите 

технологии, които поставят нови и още по-високи изисквания към човешкия фактор. 

Въпросът не е маловажен, особено предвид финансовите средства, които се отделят за 

поддържане на мобилизационен резерв за даден хипотетично възможен сценарий, които 

е крайно невероятно да бъде осъществен, и които средства могат да бъдат изразходвани 

за изграждане на способности за по-реалистични сценарии. Този въпрос остава един от 

най-сложните за решаване, като степента на неговата психологическа, а дори и 

финансова, обремененост остава една от най-високите. 

Пряко свързан с необходимостта от единен комплект сили е и въпросът за 

изработването и законодателното уреждане на една модерна, съответстваща на 

стратегическата среда и съюзните ангажименти концепция за ескалация. Съгласно 

конституцията, правно регламентирани са правомощията на институциите при 

състоянията на мир, война, военно или друго извънредно положение. Това положение 

следва да бъде променено, така че нормативно да бъдат изчистени и регламентирани 

правомощията и взаимовръзките между институциите при четири възможни състояния: 

мир; нарастване на напрежението; криза и война. Това е друго необходимо условие, 

което значително би улеснило процесите на вземане на решения по командната верига и 

би осигурило възможност за адекватна и бърза реакция при всички възможни ситуации, 

изискващи участието на въоръжените сили. Това, от своя страна, налага и 

утвърждаването на една нова култура и практика на ефективна междуведомствена 

координация между всички структури, имащи отношение към гарантирането на 

националната сигурност във всички нейни аспекти. Още повече, че еволюцията на новите 

рискове и заплахи, тяхната асиметричност и нарастваща хибридност все повече ще 

налагат да се използват както граждански, така и военни инструменти за тяхната 

превенция и неутрализиране. 

Справянето с новите рискове и заплахи в една все по-динамична и трудно 

предвидима стратегическа среда изисква не само ефективно взаимодействие между 

всички участващи ведомства и структури, но и повишаване на способността за гладко и 

бързо взаимодействие между елементите на самите структури. В контекста на системата 

за отбрана това значи продължаване на утвърждаването на модела на изграждане на 

съвместни (joint) сили. Видовете въоръжени сили трябва да могат да взаимодействат още 

по-тясно помежду си в рамките на съвместни операции. Това поставя предизвикателства 
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пред системата за командване и управление на въоръжените сили. Необходимо е да 

продължи да укрепва капацитетът на Съвместното командване на силите да планира и 

ръководи съвместни операции, които, предвид параметрите на средата за сигурност, се 

очаква да се утвърдят като правило, а операциите само на един вид въоръжена сила като 

изключение. Възможно е за в бъдеще да се утвърди и необходимостта от възприемане на 

концепцията за изграждане на съвместни български въоръжени сили, съставени от 

сухопътен, военновъздушен, военноморски компоненти, включващи и сили за специални 

операции. 

Изграждането на отбранителни способности като процес не може да се реализира 

без осъзнаването на способността като съвкупност от взаимнозависими и незаменими 

компоненти. Отбранителните способности са съвкупност от следните компоненти: 

доктрини; организация; подготовка; материални средства; лидерство и образование; 

личен състав; инфраструктура и оперативна съвместимост. Това е възприетото в НАТО 

разбиране за способностите и техните компоненти. Познато е под акронима DOTMLPFI
9
. 

Само наличието на всички тези компоненти едновременно формира способностите. 

Ако някой от тях липсва, тогава не може да има налична и използваема способност. 

Например, наличието на дадено въоръжение само по себе си не го превръща в 

отбранителна способност, ако то не се управлява от достатъчно подготвен личен състав 

или няма осигурена поддръжка през целия жизнен цикъл. Самият инвестиционен разход, 

независимо от неговия размер, не гарантира наличието на способност. Може и да бъде 

закупена скъпоструваща техника, например летателни апарати, но ако липсва осигурена 

поддръжка през целия жизнен цикъл, те са „способност― само на хартия. Още по-малко 

може да има реална отбранителна способност, когато бойна подготовка на личния състав, 

по една или друга причина, е недостатъчна, независимо че техниката може и да е 

изправна. В случая се говори за дефицит на компоненти на способности, предопределящ 

тяхната дисфункция. Следователно, в такъв случай, и безполезността на направените 

инвестиционните разходи по придобиването. 

При продължително неосигуряване едновременно на всички изброени компоненти 

самото въоръжение и техниката, а дори и личният състав и структурите, има опасност да 

се превърнат от актив в пасив в портофолиото от способности. Тогава възниква въпросът 

дали, от гледна точка на отбранителната политика, дадена способност е реално 

необходима и оттам – дали вложените ресурси биват използвани по най-ефективния и 

ефикасен начин. 

В контекста на горепосоченото следва да бъде повдигната темата за 

използваемостта на въоръжените сили по всички възложени им мисии. Защото именно тя 

осигурява възможността целите на отбранителната политика да бъдат ефективно 

изпълнени. Ето защо, само чрез осигуряването на реално използваеми способности по 

всички мисии („Отбрана―, „Подкрепа на международния мир и сигурност―, „Принос към 

националната сигурност в мирно време―) отбранителната политика може да реализира 

                                                 
9
 Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and Education, Personnel, Facilities and Interoperability 
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заложените приоритети и цели в подкрепа на националната политика за сигурност. Тук 

определящото е не дали дадена способност е декларирана като налична, а доколко тя е 

реално използваема, при това без или в най-лошия случай с минимални ограничения.  

В тази логика, колкото повече нараства делът на силите, готови за участие в 

операции съгласно определените в НАТО целеви нива (50% за Сухопътните войски, 40% 

за Военновъздушните и 80% процента за Военноморските сили да могат да участват в 

операции извън националните граници), толкова повече потенциал има отбранителната 

политика да допринася за гарантиране на националната и колективната сигурност и 

отбрана. 

Предвид тенденциите в стратегическата среда и членството в НАТО и ЕС, по-

голяма вероятност има българските въоръжени сили да бъде ангажирани в мисията 

„Подкрепа на международния мир и сигурност‖. Малка е вероятността да се наложи в 

обозримо бъдеще участие в мисията „Отбрана‖, която се осъществява в контекста на 

колективната отбрана по чл. 5 от Северноатлантическия договор. Независимо от това, 

руската агресия в Украйна и анексирането на Крим потвърждават значението на 

поддържането на достатъчно способности и за мисия „Отбрана‖, която ще се 

осъществява в контекста на чл. 5. В тази връзка трябва да се работи за ефективно 

планиране на съюзния и националния принос при подобен сценарий, колкото и малко 

вероятно да бъде неговото реализиране. 

Националното отбранително планиране в този контекст следва да избегне 

концептуалния капан да бъдат инвестирани ограничените ресурси в способности, за 

които остава ниска вероятността да бъдат използвани; още по-малко това значи, водени 

от емоцията на момента, да бъдат реанимирани способности за статична териториална 

отбрана, позната ни от времето на Студената война. Руската агресия в Украйна не трябва 

да служи като оправдание за отклоняване на хода на трансформацията на въоръжените 

сили в посока, която обслужва партикуларни интереси. Още повече, че агресията на 

Русия в Украйна до момента се реализира без традиционно познатото мащабно 

въоръжено нападение, без открити сблъсъци на армии, без фиксирани отбранителни 

линии и рубежи. Фронтът напрактика представлява голяма част от територията на дадена 

област, а инфилтрирането на добре въоръжени и обучени бойци без отличителни знаци, 

подривната дейност на местни жители, лоялни на чужда държава, информационните и 

психологическите операции са предпочитано средството за реализиране на следваната 

стратегия. Което налага да се изграждат по-различни от традиционно познатите ни 

способности, като само военният фактор се явява недостатъчен. 

В логиката на всичко казано по-горе, към ефективната отбрана на националната 

територия трябва да се включи и надеждна защита на компютърните мрежи. 

Киберпространството се явява ново поле на уязвимост, което за в бъдеще все повече ще 

бъде потенциален обект на агресивни намерения и действия. В този смисъл, кибератаките 

при определени обстоятелства би трябвало да бъдат разглеждани и като действия, 

попадащи в обхвата на чл. 5 на Северноатлантическия договор, на които трябва да бъде 
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даден колективен отговор. Това, от своя страна, изисква страната да разполага с 

необходимите високотехнологични способности за противодействие. 

Предвид всичко това, приоритетно следва да бъдат изграждани способности за 

участие в операции и мисии зад граница в рамките на единния комплект професионални 

въоръжени сили. Ето защо нарастването на делът на силите, които са способни да бъдат 

разполагани в операции, трябва да бъде императив на отбранителната политика. Още 

повече, че дори да се наложи изпълнение на мисията колективна отбрана по чл. 5, 

евентуална подкрепа на съюзник е възможно да бъде оказана само при наличието на 

подготвени експедиционни сили, готови за развръщане извън националната територия. 

Трябва да се отчита също така и нарастващата важност на мисията „Принос към 

националната сигурност в мирно време‖, която се очаква да стане втората по вероятност 

за изпълнение мисия след „Подкрепа на международния мир и сигурност‖. Всичко това, 

от своя страна, поставя своите изисквания към развитието на способностите. Което 

остава немалко концептуално предизвикателство. 

Параметрите на средата за сигурност са в непрекъсната динамика, което води до 

променящи се изисквания към способностите. За това периодично се инициират процеси 

на (стратегически) прегледи на отбраната или прегледи на структурата на въоръжените 

сили (обикновено през 4-5 години). Тяхната цел е да поддържат системата непрекъснато 

в адекватно на средата за сигурност състояние. Прегледите водят до актуализация на 

стратегическата, концептуалната и при необходимост и на правно-нормативната база. Те 

предопределят процесите на отбранително планиране и изграждане и развитие на 

способностите на въоръжените сили. В резултат от тези периодични прегледи може да се 

вземат решения за освобождаване от ненужни вече способности и за изграждането на 

нови, с които да се отговори на актуалните рискове и заплахи пред сигурността. По време 

на тяхното провеждане се откриват възможности за скъсване с унаследено мислене и 

модели, но опитът показва, че досега като цяло резултатите им би трябвало да се 

посрещат с умерен оптимизъм. 

Прегледите на отбраната са национална отговорност, но те засягат развитието на 

отбранителните способности, чрез които се реализира отбранителна политика на 

държавата в качеството й на член на НАТО и ЕС. Националната отбранителна политика, 

от своя страна, се осъществява в контекста на съюзната. Поради тази причина 

резултатите от националните прегледи на отбраната трябва да бъдат максимално 

хармонизирани с процеса на отбранително планиране в НАТО и да отчитат резултатите 

от подобни прегледи в други страни-членки. Това е предпоставка да се минимизира или 

преодолее дублирането на ресурси и усилия в съюзен формат. Така се създават условия 

за постигане на по-тясно взаимодействие със съюзниците и за реализиране на 

многонационални проекти за изграждане и развитие на способности в рамките на НАТО 

и ЕС. Поучителен е опитът в това отношение на държавите от Вишеградската четворка, 

който може да бъде приложен и в Югоизточна Европа, особено в контекста на развитието 

на многонационалното сътрудничество в изграждането на способности. 
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От сега нататък все по-широко ще навлизат многонационалните решения за 

изграждане и развитие на способности, като „Интелигентната отбрана‖ на НАТО и 

„Обединяване и споделяне‖ на ЕС. Това е начин да се осигурят необходимите 

способности в съюзен формат на възможна за бюджета за отбрана цена. Независимо, че 

тласък за подобни инициативи бе даден от финансовата и икономическата криза, 

преодоляването на нейните последици няма да доведе до отдръпване от тези проекти. 

Дори и в благоприятна икономическа ситуация ще бъде все по-трудно на малките, а дори 

и на по-големите държави, да поддържат и развиват самостоятелно пълния спектър от 

способности. Затова тези подходи все повече ще се прилагат, особено по отношение на 

скъпоструващи системи въоръжение и техника, в допълнение към националните усилия 

за изграждане и развитие на способности. 

Разбира се, тези решения не заместват националните усилия, но могат при разумно 

планиране те могат да покрият дефицити от способности, които иначе е невъзможно да 

бъдат преодолени. Тези решения са в основата на постигане на повече оперативна 

съвместимост, все по-тясно взаимодействие и интеграция между участващите в тях 

съюзници. 

Реализацията на гореспоменатото необходимо условие е свързано и с 

повишаването на капацитета за участие в операции и мисии зад граница, което служи за 

постигане на целите на политиката за национална сигурност и подкрепя 

външнополитическата стратегия на държавата. Предвид нарастването на трансграничния 

характер на рисковете и заплахите участието в операции цели те да бъдат 

неутрализирани още в местата, където се пораждат, преди да са достигнали 

националните граници. 

Необходимостта от участие в операции се отразява на процеса на национално 

отбранително планиране, като се изграждат способности именно за тези мисии и задачи 

на въоръжените сили, които са с най-висока вероятност от реализация. Това участие 

способства и за придобиване на ценен боен опит и повишаване на оперативната 

съвместимост със силите на съюзниците. Следователно, участието на българските 

въоръжени сили в мисии и операции зад граница води до изграждане на реални и 

използваеми отбранителни способности. 

Поради тази причина извличането на уроци от практиката и съхранението и 

предаването на натрупания опит следва да бъде приоритетно направление в 

отбранителната политика. В случай, че оперативното темпо намалява поради изтегляне 

на контингенти, следва да се засили акцентът върху участието в съюзни и международни 

учения и пълно оползотворяване на потенциала на инициативата на НАТО „Свързани 

сили―
10

. Необходимо е също така в максимална степен да се използва потенциала на 

стратегическото партньорство между Република България и САЩ в сферата на отбраната 

и в частност – изградените на наша територия съвместни съоръжения. 

                                                 
10

 Инициативата цели поддържането на готовността и бойната ефективност на Алианса чрез разширено обучение, подготовка 

и участие в учения. Вж. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_98527.htm 
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Изпълнението на горепосочените амбициозни цели предполага приемането и 

реализацията единствено и само на финансово осигурени планове. Всеки план трябва да 

бъде финансово реалистичен. Защото ресурсно неосигурената политика крие рискове от 

забавяне и/или неизпълнение, което логично води до преразглеждане на вече утвърдени 

планове за развитие на въоръжените сили. Всяко забавяне или отмяна на планове има 

своите финансови последици. Може да се стигне до натрупване на задължения, които да 

се прехвърлят напред във времето и така възпрепятстват реализацията на други 

планирани за същия период проекти. Поради тази причина трябва да се приемат само 

финансово обезпечени и реалистично разчетени във времето планове за развитие на 

въоръжените сили. Отбранителната политика трябва не само да задава желаното 

състояние за достигане от въоръжените сили, но и да дава отговор на въпроса как точно 

то ще бъде реализирано. Тази практика все още предстои да бъде напълно установена у 

нас. Още повече, опитът показва, че управляващите екипи се изкушават да поставят 

отдалечени във времето амбициозни цели, при това без реалистичен финансов разчет, 

вероятно с надеждата, че дългият период ще спомогне проблемът с недостига на 

ресурсите да бъде разрешен по някакъв начин от само себе си. Подобни очаквания досега 

не са се оправдавали, като на следващите управляващи екипи се пада отговорността да 

преодоляват натрупания дефицит от способности. 

Не на последно място, решаващо условие за ефективното изграждане, развитие и 

използване на отбранителните способности на българските въоръжени сили е постигане 

на разбирането, че именно това е първата и най-важна функция на бюджета за отбрана. 

Този бюджет се отпуска от данъкоплатците, за да могат въоръжените сили да изпълняват 

ефективно задълженията си.  

Изразходването на бюджета за отбрана трябва да води до поддържане, изграждане 

и развитие на необходимите отбранителни способности. Всички политики и функции в 

системата за отбрана се финансират, за да обслужват именно тази цел. Това следва да 

бъде ръководно начало при определянето на необходимостта от всеки един бюджетен 

разход. Оценката за ефективността на разходите следва да се определя от корелацията 

разходи-способности, т.е. от това колко отбранителни способности се получават за 

единица разход. 

Това предполага, на първо място, да се финансират единствено и само дейности, 

водещи до поддържане, изграждане и развитие на необходимите използваеми в операции 

отбранителни способности. Второ, това изисква спешно освобождаване от несвойствени 

дейности, нямащи връзка със способностите. Особено чувствителен, но нетърпящ 

отлагане е въпросът за поддържащите и осигуряващите дейности, които консумират 

немалка част от бюджета за отбрана, като не дават задоволителен отговор на въпроса 

реално колко способности носят на въоръжените сили. Изключително деликатен е 

въпросът за медицинското осигуряване, което консумира непропорционално висока част 

от бюджета за отбрана, при това в значителна степен в услуга на националното 

здравеопазване, при това в контекста на системно намаляване на бюджета за отбрана в 

полза на други обществено значими дейности. Не на последно място, необходимо е 



БР.29 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ― -  ГОД.10 

 

 

21 

недопускане на дублиране на функции и структури, повишаване на ефективността и 

ефикасността на процесите на отбранителния мениджмънт и решителна борба с 

корупцията. 

Изпълнението на тези условия ще осигури повече средства, които да бъдат 

вложени в изграждането на способности на българските въоръжени сили за реализация 

на възложените им мисии. Подобряването на отбранителния мениджмънт освен това ще 

послужи за повишаване на общественото доверие към системата за отбрана и ще бъде 

положителен аргумент за мотивиране на законодателя да бъдат отпускани целево 

допълнителни средства от държавния бюджет за мащабни инвестиционни проекти. 

Последното продължава да бъде трудно осъществимо и малко вероятно за реализиране. 

Още повече, че и предвид икономическите прогнози, трудно ще бъде осигурен бюджет за 

отбрана, който да надхвърли 1,5% от БВП.  

Реално възможният в тези условия начин за осигуряването на необходимите 

средства за закупуването на скъпоструващи системи, особено за военновъздушните и 

военноморските сили, е да се разчита най-вече на вътрешния ресурсен капацитет на 

системата за отбрана, като се работи по следните ключови направления:  оптимизиране 

на разходите в системата; повишаване качеството на отбранителния мениджмънт; 

подобряване на корелацията разход-способност; освобождаване от излишната 

инфраструктура; освобождаване от дейности, които имат малък принос за изграждането 

на реални използваеми способности; участие в многонационални инициативи за 

изграждане на способности по линия на НАТО и ЕС. 

Всички представени по-горе необходими условия за изграждане на отбранителни 

способности са съобразени с националния контекст и се базират на извлечени уроци от 

практиката. Може да се прогнозира, че дори и при започване на тяхното едновременно 

изпълнение, за съжаление най-проблемни ще останат предизвикателствата, свързани с: 

преодоляването на наследството в мисленето; частните и дълбоко вкоренени интереси на 

редица субекти от системата, които ще продължават да правят опити да предопределят 

както структурно-организационните, така и инвестиционните решения; утвърждаването 

на разбирането, че бюджетът за отбрана има една единствена цел – изграждане, 

поддържане и ефективно използване на отбранителните способности. 

Доколко представените условия ще бъдат реализирани зависи от качеството на 

политическото лидерство, което има трудната задача да продължи да мотивира 

обществото относно необходимостта за отбраната на страната да бъдат отделяни 

достатъчно средства. Активната подкрепа на обществото за провежданата отбранителна 

политика в крайна сметка е решаващият фактор за нейния успех. Тя в случая се явява 

последното по ред, но не и по важност, необходимо условие за изграждане на надеждни 

отбранителни способности. 
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ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА 
ДДааррииннаа  ЖЖеелляяззккоовваа 

Както вече беше посочено в предходната статия по тази тема
1
, икономическите 

аспекти на престъплението „трафик на хора― могат да бъдат разпределени условно на 

няколко групи: 

- първо, икономически аспекти, свързани с причините, пораждащи 

престъплението (бедност, неразвита икономика, безработица) 

- второ, икономически аспекти, свързани с осъществяването на 

престъплението (средства за подкупи, организиране на престъпна група, изградени 

процедури и практики) 

- трето, икономически аспекти, свързани с последствията от престъплението. 

Те могат да се разделят, също условно, на: икономически аспекти, които касаят 

последиците за обществото (отрицателно влияние върху икономиката на страната - 

търсенето на сексуални услуги и евтина работна ръка, корупцията); такива, които касаят 

преследване на извършителите (средства за функциониране на полицейската, 

правораздавателната система); такива, които касаят подпомагане и реинтегриране на 

жертвите (средства за медицински, социални грижи за определен период от време). 

Противодействието на това престъпление би било успешно при наличие на 

разбиране на първопричините за трафика. След осмисляне и анализ на тези причини ще е 

възможна работа срещу тяхното развитие, което би прекъснало пораждането на търсене 

или предлагане на жертви, следователно самото развитие на трафика. 

 

Икономически аспекти, свързани с причините, пораждащи престъплението  
Разглеждаме икономическите аспекти, свързани с причините, пораждащи 

престъплението. В страните на произход на жертви много хора са изправени пред 

икономически и социални трудности – ограничени възможности да си изкарват 

прехраната. Липсата на законна миграция и възможности за заетост в чужбина, прави 

мигрантите уязвими към контрабандисти и трафиканти, които обещават по-добър живот, 

а всъщност експлоатират хората. Насилствените конфликти, (като войните в Босна и 

Косово през 90-те г. на ХХ в.) допринасят за развитие на трафика, тъй като трафикантите 

се възползват от състоянието на слабост, хаос и социална дезинтеграция в държавата. В 

страните на крайна дестинация действат фактори като еластичното търсене на евтина 

работна ръка. Търсенето на сексуални услуги в зони на конфликти (от някои местни 

жители, а дори и от международни служители) подпомага развитието на трафика на хора. 

Въоръжените конфликти несъмнено водят до увеличаване на случаите с трафик на 

хора. Хаосът, безнаказаността, държавната слабост или колапс, липсата на граничен 
                                                 
1
  „Икономически аспекти на трафика на хора―, сп. „Проблеми на сигурността и реформа в сектора за сигурност―, ISSN 1314 

– 5754, бр. 28, година 10) 
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контрол и оскотяването на елементи в обществата позволяват разрастване размерите на 

трафика. Унищожаването на икономиката и загубата на доходи, получавани от мъжете в 

семействата, прави някои жени жертви на насилствена проституция, а децата - наемани 

като деца войници. Конфликтните зони могат да бъдат зони на произход, транзит или 

крайна дестинация за жертвите. Отвличането и продажбата на жени често се превръща 

във важен източник на доходи за враждуващите фракции. Трафикът на хора във военните 

зони може и бива съвместяван с трафика на наркотици или оръжия. Липсата на 

правоприлагане и граничен контрол в зоните на конфликти улеснява превоза на хора. 

Разрушаването на обществения ред и увеличеното търсене на сексуални услуги от 

враждуващите фракции, а и някои от членовете на мироопазващите сили, може да 

превърне в крайна дестинация конфликтните зони. Хората, напускащи зоните на 

конфликт като бежанци с цел да спасят семействата си лесно могат да попаднат в 

ситуации, които да ги направят уязвими. 

Изследователският институт за междурегионална престъпност и правосъдие към 

ООН анализира ролята на трафика в пост-конфликтни зони: 

- след прекратяване на огъня съществува повишен риск от възникване на конкретна 

територия, която да се превърне в зона на произход на трафик на хора. Социалната 

дезинтеграция и липсата на икономически възможности прави жените и децата уязвими. 

Разселени или бежанци, жени, опитващи се да се върнат по домовете си, или да избягат, 

са особено уязвими.  

- търсенето на платен секс от членовете на военните не е ново явление. Не е 

изненада, че присъствието на чужди войски в следвоенните региони създава или 

драстично увеличава местните секс-пазари. Въпреки, че е налице липса на изчерпателни 

данни и въпреки факта, че малко случаи са били напълно изследвани и доказани, 

съществува силно обществено мнение, че международният персонал участва, съзнателно 

или несъзнателно, в използването на сексуални услуги от жертви на трафик. 

Престъпниците, които често са част от сложни транснационални организирани 

престъпни групи, се ползват от взаимодействието между тези и други фактори, 

предизвикващи трафика. Това означава, че политиките за борба с трафика следва да са 

насочени не само към извършителите на престъпленията, но и към основните причини, 

които го предизвикват. 

Разглеждайки икономическите аспекти, свързани с причините, пораждащи 

престъплението, няма как да не отбележим факта, че уязвимостта на българските 

граждани да се превърнат в жертви, е свързана с високия процент бедност в страната. 

Учудващо е как страна с размери и брой население като България, се нарежда като страна 

за произход на жертви на трафик до страни няколко пъти по-големи като площ и 

население като Русия, Украйна, Румъния. Отговорът на този въпрос е именно бедността и 

липсата на възможности за полагане на достоен труд. Основни начини, посочени 

Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет, по които 

българи биват привличани и стават жертви на трафика на хора, са добри оферти за работа 

и образование – в чужбина, а и в страната. Финансовата криза повишава броя на 
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жертвите на трудова експлоатация, които се намират в края на активната си работна 

възраст. „Българските граждани стават жертви на трафик на хора по икономически 

причини – бедността, финансовата криза, безработицата и слабо развитата икономика. 

Редица социокултурни фактори като неграмотност, необразованост, разпад на моралните 

ценности, прояви на расизъм и дискриминация, също допринасят за съществуването на 

трафика на хора.―
2
 Разглеждайки икономическите аспекти на трафика на хора, свързани с 

причините за престъплението, се сблъскваме с един огромен в своя мащаб проблем – 

проблема с недоброто икономическо състояние на страната, оттам нивата на безработица 

(особено сред младите хора), довеждащи до бедност на населението и поставянето му в 

уязвима ситуация. Тези икономически фактори са причина за покачване нивото на 

престъпността в страната като цяло. Ако тяхната сила и интензитет бъдат намалени, това 

би довело до предотвратяване на ред престъпления, включително и трафик на хора. 

„Предоставянето на възможност за трудова изява на гражданите е основна предпоставка 

за личната и семейна издръжка. Материалната обезпеченост и независимост са водещи 

фактори за стимулиране на пълноценната социална изява на личността и за намаляване 

на посегателствата върху чуждо имущество.―
3
 В конкретния случай става въпрос не само 

за чуждо имущество, а за правото на живот, за основните човешки права. 

„Икономическата криза и свързаните с нея бедност и безработицата остават важни и 

определящи криминогенни фактори. Почти 20% от извършителите са безработни. 

Кризисните процеси в световната и европейската икономика, които засегнаха и 

Република България, са основание да се допусне, че в близко бъдеще тези фактори ще 

продължат да оказват криминогенно влияние у нас.―
4
 Това са едни притеснителни 

предположения, на които следва да бъде обърнато сериозно внимание от страна на 

управляващите страната, а и от страна на цялото общество. Подобряването на 

икономическото състояние и като следствие отварянето на нови работни места ще 

доведат до намаляване на престъпността и ще намалят броя на жертвите на трафик. За 

периода 2008 г. – 2010 г. български граждани са ставали жертви на трафик в доста страни 

от ЕС, предхождани единствено от Румъния като страна-член на ЕС: 
 

Таблица 1: Брой на 

страните, идентифицирали 

жертви на трафик с 

определено гражданство
5
 

 

                                                 
2
 „Подкрепа и реинтергация на децата – жертви на трафик в България: законодателство, институционална рамка и политики―, 

Център за изследване на демокрацията, 2012 г. 
3
 Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г. приета с Решение № 325 от 25 април 2012 г. на МС. Планът за 

действие за 2013 г. за изпълнение на стратегията за превенция на престъпността (2012-2020) е приет с Решение № 133 от 04 

март 2013 г. на МС. 
4
 Стратегия за превенция на престъпността 2012 - 2020 г. приета с Решение № 325 от 25 април 2012 г. на МС 

5
 Евростат, доклад „Трафик на хора―, издание на Европейската комисия, 2013 г., тема Население и социални условия,  

http://ec.europa.eu/antitrafficking/download.action?nodePath=/Publications/Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-

Eurostat_EN.pdf&fileName=Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileType=pdf 

http://ec.europa.eu/antitrafficking/download.action?nodePath=/Publications/Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileName=Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileType=pdf
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По данни на Международната организация по труда (МОТ) принудителен труд  

съществува главно в частния сектор. Има разбира се, други видове принудителен труд - 

като например труда, положен по време на престой в затвор или наложен от държавата 

принудителен труд, които не се свързват с трафик на хора. Принудителният труд - 

експлоатация основно се случва в икономическите сектори, където има традиционно 

търсене на евтина и гъвкава работна ръка, например строителството, селското 

стопанство, текстилното производство на облекла или домашна работа. Жертвите могат 

да бъдат жени, мъже и деца. 

Пак според данни на МОТ почти половината от всички работници, подложени на 

принудителен труд в света днес, са непълнолетни. Според статистиката поне четиридесет 

и три процента от жертвите на трафик са сексуално експлоатирани. Това са фактите, 

които карат да се замисли всеки един достоен човек по света – какво „бъдеще― се 

„осигурява― на тези млади хора, какво би могло да се случи на собствените ни деца… 

Протоколът на ООН разграничава трафика на деца и трафика на възрастни. Трафикът на 

възрастни включва някакъв елемент на принуда, отвличане, измама или възползване от 

уязвимостта на човека. Тези средства не трябва непременно да бъдат използвани, за да се 

говори за трафик на лица под 18-годишна възраст. Трафикът засяга деца, които са 

принудени да работят в секс индустрията или като домашни работници, просяци, крадци, 

наркопласьори, или деца-войници. Освен това съществува търговия с малолетни, 

предлагани за осиновяване или брак. Трафикът засяга деца, както в добре развитите, така 

и в развиващите се страни. Трафикираните деца предоставят сексуални услуги, 

принудени са да сключат брак, да работят, да просят, вербувани са на работа от страна на 

въоръжени групировки или са експлоатирани в професионалния спорт. Това нарушава 

правото им да бъдат защитавани, да растат в нормални условия и да имат достъп до 

образование. Трафикирано дете е всяко лице под 18 години, което е наето, 

транспортирано, прехвърлено, или получено за целите на експлоатация, в или извън 

страната си на произход. 

Нелегалната природа на трафика и липсата на системни усилия за събиране на 

данни прави трудно определянето на оценка за размера на пазара на трафикираните деца. 

Според УНИЦЕФ около 1,2 милиона деца стават жертви на трафик по света всяка 

година. В Източна Азия и страните около Тихия океан трафикирани деца работят в секс 

индустрията или са принудени да работят в селското стопанство или индустрията. В 

много части от света трафикът се свързва с изплащането на дългове от семействата на 

децата. В Европа децата са предимно обект на трафик от бедните към по-богатите страни, 

а понякога трафикът се случва вътре в страните. Фигура 1 показва, че непълнолетните 

жертви за ЕС за периода 2008 г. – 2010 г. са почти 15 %  от общия брой жертви. 

За да се прекрати това престъпление е необходимо да се обърне сериозно внимание 

на причините, които го предизвикват. Сираци, деца, претърпели домашно насилие и 

злоупотреба с наркотични вещества, както и деца, принадлежащи към етнически и 

религиозни малцинства, са особено уязвими. Фактът, че малцинства като ромите в 

Югоизточна Европа страдат от дискриминационни практики, помага да се обясни 
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сравнително високата честота на трафикирани жертви сред някои малцинства. 

Социалните нагласи към тези малцинства често са отрицателни. Понякога обаче тези 

отрицателни нагласи са напълно оправдани – хората от малцинствата следва да имат 

същите права, но и задължения като останалите граждани, а не само права. Тези хора 

също трябва да работят, да пращат децата си на училище, да плащат данъци и такси, а не 

го правят – интересен е въпроса защото няма как или защото не искат. Промяната на тези 

нагласи (нагласите на самите хора от малцинствата, както и нагласите на останалата част 

от обществото към тях) е предпоставка за подобряване на борбата с трафика на хора. 

 
Фигура 1: Процентен дял на жертвите на трафик по възраст за 2008 г. – 2010 г.

6
 

 

Много общества дискриминират жените и момичетата, от които се очаква да стоят 

само у дома си и по този начин често имат ограничен достъп до образование и работни 

места. Тази дискриминация на полова основа прави жените и момичетата уязвими за 

трафик. За да се разбере това, следва да се има предвид разбирането, че социалният 

статус на жените в много общества е по-нисък от този на мъжете; идеята, че много жени 

са лишени от собственост и контрол върху материални ресурси, необходими за 

оцеляването им, което ги прави зависими  от мъжете; разбирането, че заетостта на 

жените, особено в чужбина, често е ограничена до нискоквалифициран труд и изолирани 

работни места, като например частни домове. Много жени, които се сблъскват с 

безработица, сексуален тормоз или домашно насилие, отговарят на обяви, предлагащи 

                                                 
6
 Евростат, доклад „Трафик на хора―, издание на Европейската комисия, 2013 г., тема Население и социални условия,  
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добре платена работа в чужбина. В много случаи това поведение не е наивно - жените 

просто възприемат потенциалните ползи от миграцията, като например финансови 

средства и подобряване на социалния статус, като по-силни от опасностите, свързани с 

миграцията. Бедността, безработицата и липсата на икономически перспективи влияе 

повече на жените, отколкото на мъжете, особено в патриархалните общества и при тези, 

подлежащи на политическа, икономическа и социална трансформация. Явлението 

"феминизация на бедността" е основна първопричина за трудовата миграция и трафика 

на хора. Някои страни нямат закони срещу дискриминацията на полова основа. Дори и да 

имат такива, много жени не са наясно с техните права за равно третиране, а законите 

срещу дискриминация на полова основа имат малък практически ефект. На пазара на 

труда жените често са наети последни и уволнявани първи, те имат по-малък достъп до 

работни места от мъжете, често работят в неофициални сектори, където рисковете от 

експлоатация и насилие са високи. 

В патриархалните общества се очаква мъжете да издържат семействата си. Много 

от тези мъже, които не могат да намерят работа, мигрират. Тези от тях, които стават 

жертви на трафик, не могат да изпращат пари у дома, което прави техните съпруги 

уязвими към трафик. Тази динамика 

показва, че неравенството между 

половете може да има отрицателен 

ефект както върху мъжете, така и 

върху жените. Особено уязвими са 

мъжете от ниски социални слоеве и 

малцинства, които работят в 

определени индустрии, където 

преобладава трафика, като например 

строителството. 

 
 Фигура 2: Процентен брой на жертвите на трафик според 

техния пол и възраст
7
 

 

Икономически аспекти, свързани с осъществяването на престъплението. 
До момента, в който парите, печалбите от трафик на хора не бъдат проследявани и 

конфискувани от служители на реда, не може да се говори за истински прогрес в борбата 

с това престъпление. Тези средства характеризират икономическите аспекти, свързани 

с осъществяването на престъплението (средствата за подкупи, организиране на 

престъпна група, изградени процедури и практики). Тези печалби подхранват и 

подпомагат осъществяването на престъпната дейност и улесняват нейното развитие до 

огромни мащаби – развиват се международни престъпни групи, за които законите 

                                                 
7
 Евростат, доклад „Трафик на хора―, издание на Европейската комисия, 2013 г., тема Население и социални условия,  
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означават просто плащане на поредния подкуп. Точно поради тази причина е особено 

важно прилагането на закони, които задължават доказване източника на определени 

доходи и/или имущество (над определен таван). Това следва да важи както за фирми 

(частния сектор), които на база производството и продажбата на стоки и услуги следва да 

имат разчет на определена печалба (доходи), така и за частни лица (на ръководни 

позиции, включително политици), които на база положен труд следва да получават 

определени заплати и/или премии. В световен мащаб огромни фирми са обвинявани за 

редица нередности, които се случват при производството на техни стоки и услуги и 

макар не всички обвинения да са доказани към момента, следва да им се обърне 

внимание: „Adidas – експлоатация, детски труд, сексуален тормоз и други нередности в 

предприятията – доставчици‖, „Chiquita Brands International – експлоатация в банановите 

плантации, детски труд, сексуален тормоз‖, „Coca Cola Company – преследване на 

синдикати с „отряди на смъртта‖ във фирми за бутилиране, експлоатация на детски труд 

при събиране на портокалови реколти, расистка дискриминация‖, „Kraft Foods 

International – експлоатация и детски труд в предприятията доставчици‖, Levi Strauss & 

Co – експлоатация, сексуален тормоз и други злоупотреби във фабриките – 

производителки‖ и много други.
8
 В днешно време печалбите на някои от тези огромни 

концерни приближават и дори надвишават БВП на част от бедните страни по света, така 

че тяхната власт и сила са безспорни. Все пак, концерните съществуват, за да улесняват 

живота на хората, а не обратното – този принцип трябва да е заложен в законодателствата 

на държавите по света. 

Прекъсването източника на власт (огромните средства, генерирани от 

престъплението) е важна крачка към предотвратяване на престъплението. Това са 

средства, изработени по незаконен начин, които ощетяват цялото общество – така че 

следва да бъдат върнати на обществото. Всъщност обаче съгласно закона в България - 

когато трафикът на хора представлява опасен рецидив или е извършен по поръчение или 

в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от 

свобода от пет до петнадесет години и глоба от 20 000 до 100 000 лв.и това е и 

единственият случай, в който съдът може да постанови и конфискация на част или на 

цялото имущество на дееца. Този факт следва да бъде променен - конфискация на част 

или на цялото имущество на дееца би трябвало да има при всеки един случай на 

извършване и доказване на престъплението трафик на хора. Прекъсване захранването със 

средства на престъпния свят е важна крачка в борбата с това престъпление.  

Във връзка с това следва да се отбележи, че в българското законодателство липсват 

конкретни разпоредби относно трафик на хора, извършен от длъжностни лица при 

изпълнение на служебните им задължения, като отегчаващи вината обстоятелства. 

Страната „не е предприела достатъчно мерки и във връзка със съучастието на държавни 

служители в трафик на хора―. „Съучастието на държавни служители в трафик на хора 

остава неразрешен проблем. През разглеждания период постъпват чести сведения за 
                                                 
8
 Вернер, К., Вайс, Х., „Черна книга на търговските марки – машинациите на международните концерни‖, издателство 

„Дилок – София‖, 2008 г. 
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съучастие на длъжностни лица в трафик на хора, включително и сведения за служители, 

предоставящи поверителна информация на трафиканти на хора и умишлено 

възпрепятстващи разследването на престъпления, извършени от видни трафиканти. 

Правителството не постига значими резултати в борбата с това съучастие.― 
9
 

 

Икономически аспекти, свързани с последствията от престъплението. 
В световен мащаб липсата на политическа воля за изразходване на средства за 

справяне с трафика на хора е основен проблем. Съществуват правителства по света, 

които дори отричат, че престъплението изобщо съществува. Това е така, защото на фона 

на глобалната икономическа криза, 21-те милиона души, които са хванати в капана на 

робството, биват пренебрегвани. Има основания да се смята, че парите, които те 

изработват, облагодетелстват не само престъпниците. Този „подземен― бизнес 

облагодетелства компании и влиятелни личности, които не биха позволили да се 

проследи нишката на парите. Тук става въпрос вече за икономическите аспекти, които 

касаят последиците за обществото (отрицателно влияние върху икономиките на 

страните). Ето защо частните компании по света следва да бъдат задължени да се 

присъединят към Атинските етични принципи. Тези принципи са резултат от среща в 

Атина през 2006 г. на бизнес лидери и мениджъри от частния сектор, представители на 

неправителствени организации (НПО), международни организации и правителства, с цел 

да споделят своя опит, да намерят обща позиция, както и да разработят мерки за 

противодействие на трафика на хора. Всички подписали декларират нулева толерантност 

към това престъпление, както и към бизнеса, който се облагодетелства от него и се 

състоят от седем основни точки. Тези принципи изразяват не само позицията на дадена 

фирма към това престъпление, те също така провокират служителите във фирмата да се 

запознаят с проблема и да бъдат активни граждани. В сферата на публично-частното 

партньорство от 2005 г. България разполага с „Етичен кодекс за превенция на трафика и 

сексуалната експлоатация на деца в сферата на туризма―, който е част от глобалната 

инициатива ECPAT International и изразява решимостта на публичния и частния сектор в 

сферата на туризма в България да заеме етична позиция срещу сексуалната експлоатация 

на деца в туризма. През последните години в световен мащаб се приемат закони и 

конвенции, които възпрепятстват прането на пари – като Британският Финансов Акт. 

Въпреки това са необходими по-ясни закони относно проследяването на маршрута на 

парите, придобити от трафика на хора или други престъпни дейности. 

Изследвайки икономическите аспекти, които касаят последиците за 

обществото, няма как да не се отбележи, че последиците за жертвите на трафика са най-

очевидни и най-коментирани. Трафикираните лица са подложени на различни форми на 

физическо, психическо и сексуално насилие: много жертви на трафик са бити, измъчвани 

и дори убивани. Голяма част от жертвите на трафик са дълбоко травмирани от 

преживяното. Жертви на трафик често показват симптоми на пост-травматично стресово 

                                                 
9
 Доклад на Държавния департамент на САЩ, 2011, с.101-102 
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разстройство, депресия и разстройство на личността. Мнозина се опитват да се 

самоубият. В действителност, рискът от самоубийство сред жертвите на трафик е 

несъразмерно висок. В периода между първоначалното им набиране и пристигането в 

крайната им дестинация, някои жертви на трафик са "продадени" по няколко пъти. 

Трафикантите често им налагат фалшиви дългове за пътуването, мястото, което обитават 

и т.н., за да се увеличи зависимостта им от "работодателя" или "собственика". 

Системното използване на насилие понякога води до ситуации, в които жертвите на 

трафик стават психически зависими от трафикантите, което намалява техните стимули да 

се свържат с властите. Допълнителен проблем е заклеймяването: много жертви на трафик 

са отбягвани от техните семейства и общността при завръщането им, което води до висок 

риск от повторен трафик. В Приложение 1 има информация относно броя на жертвите в 

ЕС по държави, получили помощ и подкрепа за периода 2008 г. – 2010 г.
10

 

Но разглеждайки икономическите аспекти, които касаят последиците за 

обществото, следва да се отчете, че връзката между трафика на хора и престъпният свят 

предполага и други последици, включително: дестабилизация на обществото, корупция, 

както и риск от осигуряване на значителни приходи за терористи и бунтовници.  

Престъпните групи, занимаващи се с трафик на хора, се различават по размер и 

структура. Някои групи са включени в целия процес от набиране на жертви до 

експлоатацията, докато други се съсредоточават върху част от елементите в процеса на 

трафик. Необходимо е да се прави разлика между групи, които се занимават само с 

трафик на хора и такива, които ръководят и други престъпни дейности. Организираните 

престъпни групи намират различни начини за „пране на пари―.  Това от своя страна 

дестабилизира финансовата система, нанасяйки щети на цялостното икономическо 

състояние на страните. Освен това е възможно огромните средства, придобити от 

трафика на хора, да се използват за финансиране на тероризъм и други форми на 

политическо насилие. 

Насилието и корупцията, породени от дейността на престъпните групи, подкопават 

законността в държавите и по този начин политическата стабилност и демокрация. Това с 

особена сила важи  за пост-конфликтни региони, където държавите и обществата са 

слаби и където съществува риск организираната престъпност да контролира част от 

държавния апарат. Когато военният и цивилният персонал, участващ в мироопазващи 

операции допринася за трафика на хора (например чрез закупуване на сексуални услуги 

от жертви на трафик), той пренебрегва целта, заради която се намира там, а именно 

осигуряване на стабилност и защита на човешките права. 

                                                 
10

 Евростат, доклад „Трафик на хора―, издание на Европейската комисия, 2013 г., тема Население и социални условия,  

http://ec.europa.eu/antitrafficking/download.action?nodePath=/Publications/Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-

Eurostat_EN.pdf&fileName=Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileType=pdf 

http://ec.europa.eu/antitrafficking/download.action?nodePath=/Publications/Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileName=Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileType=pdf
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Разглеждайки икономическите аспекти на трафика на хора, свързани с 

последствията от престъплението е интересно да се обърне внимание на досъдебните 

производства с особен обществен интерес в България – ДООИ.
11

 „Новообразуваните 

ДООИ за I шестмесечие на 2013 г., разпределени по видове престъпления и съответно 

относителният им дял спрямо всички новообразувани ДП за престъпления от особен 

обществен интерес, са представени на следващата диаграма:―
12

 

 
Фигура 6: Новообразуваните ДООИ за I шестмесечие на 2013 г., разпределени по 

видове престъпления 
 

                                                 
11

 Престъпления, свързани с организираната престъпност, корупция, изпиране на пари, евроизмами, други финансови и 

данъчни престъпления, незаконен трафик на хора и наркотични вещества, определени с решение на ВСС по протокол 

№39/8.10.2008 г., с което се приемат Мерки за организацията на работата в съдилищата и прокуратурата по делата от особен 

обществен интерес.   
12

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ И 

ДЕЛАТА В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за І шестмесечие на 2013 г., официален сайт на 

Прокуратурата на Република България, http://www.prb.bg/main/bg/Information/3878/ 



БР.29 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ― -  ГОД.10 

 

 

32 

За съжаление се отчита факта, че през последните години данните показват 

увеличаване случаите на трафик. „През 2012 г. броят на наблюдаваните досъдебни 

производства (ДП) за престъпления, свързани с трафик на хора, е нараснал с 16,8%, 

спрямо предходната година. Новообразуваните ДП са нараснали с 2,2%. Срочността на 

разследването по делата за престъпления, свързани с трафик на хора, е, както следва: 

• разследването е приключило по 220 (187;185) ДП, от тях по 7 (2;1) 

приключването е извън законовите срокове; 

• с неприключено разследване в края на отчетния период – 147 (126;114) ДП, от 

които 1 (2;3) са извън законовите срокове. Прекратени са 220 (48;31) ДП. Спрямо общия 

брой наложени наказания, отделните видове наказания в процентно съотношение са: 

ефективно лишаване от свобода – 29,0%, условно лишаване от свобода – 39,4%.―
13

  

Влизането на България в ЕС и факта, че голяма част от границите на страната са 

отворени, няма регистрационен режим и преминаването от една държава в друга в 

рамките на ЕС е свободно, отчасти възпрепятства или затруднява доказването на този 

вид престъпления. Друг основен проблем за разкриването и противодействието на 

трафика се явява факта, че част от пострадалите от трафик лица не се оплакват от 

извършено спрямо тях престъпление. В България „от трафик на хора през 2012г. 

пострадали са 66 непълнолетни и малолетни лица – 48 непълнолетни и 18 малолетни 

лица, от тях:  

- с цел сексуална експлоатация – общо 63: непълнолетни момичета – 45, малолетни 

момичета – 7 и 11 малолетни момчета;  

- с цел принудителен труд –3 непълнолетни момичета.―
14

 

През 2012 г. за трафик на хора е оправдано едно лице, или 0,9%, при осъдени общо 

107 лица. Следва да се има предвид факта, че делата за организираната престъпност, 

корупционни и данъчни престъпления, изпирането на пари и злоупотребата със средства 

на ЕС, трафик на наркотици и трафик на хора са обемни като доказателствен материал и 

със значителна правна и фактическа сложност. Разследването по тези дела по принцип е с 

по-голяма продължителност (около и над 1 година). В Приложение 2 може да се получи 

информация относно броя на заподозрените трафиканти в ЕС спрямо тяхното 

гражданство. 

Имайки предвид икономическите аспекти на трафика, свързани с подпомагане и 

реинтегриране на жертвите е важно да се отбележи, че в случаите, когато 

трафикираните лица се третират като незаконни мигранти, е налице риск от повторно 

виктимизиране. При депортирането на жертви на трафик в родните им страни не само не 

се вземат под внимание интересите и потребностите на жертвите на трафик, но и се 

подкопават усилията за преследване на трафикантите. Необходим е период от време, в 

                                                 
13

 Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2012 година, официален 

сайт на Прокуратурата на Република България, http://www.prb.bg/main/bg/Information/3923/ 
14

 Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2012 година, официален 

сайт на Прокуратурата на Република България, http://www.prb.bg/main/bg/Information/3923/ 
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който жертвата да има възможността да се съвземе от преживяното и да вземе решение 

да съдейства на органите на реда за разкриване на престъплението и осъждане на 

виновните. В крайна сметка, жертвите се въздържат от контакт с органите на реда от 

страх от депортиране. Фокусирането върху незаконната миграция цели да хвърли вината 

върху страните на произход, засенчвайки факта, че търсенето на платени сексуални 

услуги и евтина работна ръка в богатите страни е основната движеща сила за трафика на 

хора. Жертвите в България биват поощрявани да оказват помощ в наказателното 

преследване на случаи на трафик, като се работи по програми за защита на свидетели. 

Българските закони позволяват жертви чужденци, сътрудничили на правоприлагащите 

органи, да останат да живеят и работят в България за периода на наказателната 

процедура, преди задължителното им репатриране. Следва да не се провежда наказателно 

преследване или да не се налагат наказания на жертвите на трафик на хора за участието 

им в престъпна дейност, която са били принудени да извършват като пряко следствие от 

обстоятелството, че са били обект на трафик на хора в съответствие с националното 

право. Според Директива 2011/36/ЕС, чл. 17 - държавите членки правят необходимото 

жертвите на трафик на хора да имат достъп до съществуващите режими за обезщетение 

на жертвите на насилствени умишлени престъпления. 

Във връзка с подпомагането и подкрепата, която се оказва на жертвите на трафик, 

са създадени няколко механизма за подпомагане на жертвите на трафик в България. През 

2007 г. е разработен транснационален механизъм за насочване на жертви на трафик 

(ТМН). Чрез ТМН се регулират необходимите процедури, които трябва да се следват в 

случай на международен трафик  — от идентифициране на жертвите до безопасното им 

завръщане, подпомагане и реинтегриране. От съществено значение е, че в много случаи 

жертвите на трафик не се самоопределят като такива, което утежнява допълнително 

положението им. Опитът, натрупан от разработването и прилагането на ТМН за 

възрастни и деца, е използван за разработването на националния механизъм за насочване 

на жертви на трафик (НМН). Целта на механизма е да се разработи система, фокусирана 

върху жертвите, за насочване на жертвите на трафик и за гарантиране на техния достъп 

до социални, психологически, медицински и правни услуги, до хуманитарни програми и 

програми за реинтегриране. НМН е разработен съвместно от Националната комисия и 

Фондация „Асоциация Анимус―, Ла Страда Интернешънъл България. Чрез националния 

механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, правоприлагащите органи и 

другите длъжностни лица насочват жертвите към съответни услуги независимо от 

националността им или готовността им да сътрудничат в полицейските разследвания. 

Повечето от възрастните хора  — жертви на трафик  се подпомагат от частно 

финансирани неправителствени организации. През април 2009 г. НКБТХ открива първия 

финансиран от държавата приют за възрастни хора — жертви на трафик. През септември 

2011 се открива втори приют за жертви в Бургас, т.е. до момента съществуват два 

държавни приюта, финансирани от НКБТХ.  

Заключение 
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Трафикът на хора е комплексно явление, за което основен задвижващ механизъм са 

парите: лошото икономическо състояние в различни страни по света -  икономическите 

различия между държавите със стабилна икономика и бедните страни, безработицата, 

бедността, дискриминацията срещу жените и малцинствата, корупцията, насилието и 

конфликтите, търсенето на платен секс и евтина работна ръка в развитите страни, както и 

липсата на политическа воля за защита на правата на човека. Повече от очевидни са 

отрицателните последствия от трафика – не само за самите жертви, а и за обществото, 

което търпи редица загуби. За да бъде спряно това престъпление или поне да бъдат 

намалени значително неговите размери, са необходими сериозни, координирани усилия 

на институциите, работещи на национално и наднационално ниво. Усилията следва да 

бъдат фокусирани върху причините, които пораждат както предлагането на услуги от 

жертви на трафик, така и върху причините, които предизвикват тяхното търсене. До 

момента, в който има търсене или предлагане – ще съществува риск от развитие на 

престъплението. Тъй като търсенето и предлагането взаимно си влияят – следва да се 

работи върху причините, които ги предизвикват. Ако търсенето бъде спряно – рано или 

късно това ще спре и предлагането. 
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http://www.prb.bg/main/bg/Information/3878/
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Приложение 1 

 

 
Таблица: Брой на жертвите в ЕС по държави, получили помощ и подкрепа за периода 2008 г. – 

2010 г. – източник Евростат, доклад „Трафик на хора―, издание на Европейската комисия, 2013 г., тема 

Население и социални условия. 
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Приложение 2 

 
Таблица: Брой на заподозрените трафиканти в ЕС спрямо тяхното гражданство и 

пол за периода 2008 – 2010 г. – източник Евростат, доклад „Трафик на хора―, издание на 

Европейската комисия, 2013 г., тема Население и социални условия. 
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