KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5

856

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5

INTERNATIONAL JOURNAL

SCIENTIFIC PAPERS
VOL. 41.5

August, 2020

857

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5

858

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
SKOPJE

KNOWLEDGE
International Journal Scientific Papers Vol. 41.5

ADVISORY BOARD
Vlado Kambovski PhD, Robert Dimitrovski PhD, Siniša Zarić PhD, Maria Kavdanska PhD, Venelin
Terziev PhD, Mirjana Borota – Popovska PhD, Cezar Birzea PhD, Veselin Videv PhD, Ivo Zupanovic,
PhD, Savo Ashtalkoski PhD, Zivota Radosavljević PhD, Laste Spasovski PhD, Mersad Mujevic PhD,
Milka Zdravkovska PhD, Drago Cvijanovic PhD, Predrag Trajković PhD, Lazar Stosic PhD, Krasimira
Staneva PhD, Nebojsha Pavlović PhD, Daniela Todorova PhD, Baki Koleci PhD, Lisen Bashkurti PhD,
Zoran Srzentić PhD, Sinisa Opic PhD, Marija Kostic PhD

Print: GRAFOPROM – Bitola
Editor: IKM – Skopje

Editor in chief
Robert Dimitrovski, PhD

KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 41.5

ISSN 1857-923X (for e-version)
ISSN 2545 – 4439 (for printed version)

859

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5

860

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
President: Academic, Prof. Vlado Kambovski PhD, Skopje (N. Macedonia)
Vice presidents:
Prof. Robert Dimitrovski PhD, Institute of Knowledge Management, Skopje (N. Macedonia)
Prof. Sinisa Zaric, PhD, Faculty of Economics, University of Belgrade, Belgrade (Serbia)
Prof. Venelin Terziev PhD, University of Rousse, Rousse (Bulgaria)
Prof. Mersad Mujevic PhD, Public Procurement Administration of Montenegro (Montenegro)
Prof. Tihomir Domazet PhD, President of the Croatian Institute for Finance and Accounting, Zagreb
(Croatia)
Members:
 Prof. Aleksandar Korablev PhD, Faculty of economy and management, Saint Petrsburg State
Forest Technical University, Saint Petrsburg (Russian Federation)
 Prof. Azra Adjajlic – Dedovic PhD, Faculty of criminology and security, Sarajevo (Bosnia &
Herzegovina)
 Prof. Anita Trajkovska PhD, Rochester University (USA)
 Prof. Anka Trajkovska-Petkoska PhD, UKLO, Faculty of technology and technical sciences,
Bitola (N. Macedonia)
 Prof. Alisabri Sabani PhD, Faculty of criminology and security, Sarajevo (Bosnia &
Herzegovina)






















Prof. Aneta Mijoska PhD, Faculty of Dentistry, University ―St. Cyril and Methodius‖,
Skopje (N. Macedonia)
Prof. Ahmad Zakeri PhD, University of Wolverhampton, (United Kingdom)
Prof. Ana Dzumalieva PhD, South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad (Bulgaria)
Prof. Aziz Pollozhani PhD, Rector, University Mother Teresa, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Artan Nimani PhD, Rector, University of Gjakova ―Fehmi Agani‖ (Kosovo)
Prof. Branko Sotirov PhD, University of Rousse, Rousse (Bulgaria)
Prof. Branko Boshkovic, PhD, College of Sports and Health, Belgrade (Serbia)
Prof. Branimir Kampl PhD, Institute SANO, Zagreb (Croatia)
Prof. Baki Koleci PhD, University Hadzi Zeka, Peya (Kosovo)
Prof. Branislav Simonovic PhD, Faculty of Law, Kragujevac (Serbia)
Prof. Bistra Angelovska, Faculty of Medicine, University ―Goce Delcev‖, Shtip (N.Macedonia)
Prof. Cezar Birzea, PhD, National School for Political and Administrative Studies, Bucharest
(Romania)
Prof. Cvetko Andreevski, Faculty of Tourism, UKLO, Bitola (N.Macedonia)
Prof. Drago Cvijanovic, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of
Kragujevac, Vrnjacka Banja (Serbia)
Prof. Dusan Ristic, PhD Emeritus, College of professional studies in Management and Business
Communication, Novi Sad (Serbia)
Prof. Darijo Jerkovic PhD, Faculty of Business Economy, University ―Vitez‖, (Bosnia &
Herzegovina)
Prof. Daniela Todorova PhD, ―Todor Kableshkov‖ University of Transport, Sofia (Bulgaria)
Prof. Dragan Kokovic PhD, University of Novi Sad, Novi Sad (Serbia)
Prof. Dragan Marinkovic PhD, High health – sanitary school for professional studies,
Belgrade (Serbia)
Prof. Daniela Ivanova Popova PhD, Faculty of Public Health and Sport, SWU Neofit Rilski,
Blagoevgrad (Bulgaria)

861

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5




































Prof. Dzulijana Tomovska, PhD, Faculty of Biotechnical sciences, Bitola (N.Macedonia)
Prof. Evgenia Penkova-Pantaleeva PhD, UNWE -Sofia (Bulgaria)
Prof. Fadil Millaku, PhD, Rector, University ―Hadzi Zeka‖, Peja (Kosovo)
Prof. Fatos Ukaj, University ―Hasan Prishtina‖, Prishtina (Kosovo)
Prof. Georgi Georgiev PhD, National Military University ―Vasil Levski‖, Veliko Trnovo
(Bulgaria)
Prof. Halit Shabani, PhD, University ―Hadzi Zeka‖, Peja (Kosovo)
Prof. Halima Sofradzija, PhD, University of Sarajevo, Saraevo (Bosnia and Herzegovina)
Prof. Haris Halilovic, Faculty of criminology and security, University of Sarajevo, Saraevo
(Bosnia and Herzegovina)
Prof. Helmut Shramke PhD, former Head of the University of Vienna Reform Group
(Austria)
Prof. Hristina Georgieva Yancheva, PhD, Rector, Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)
Prof. Hristo Beloev PhD, Bulgarian Academy of Science, Rector of the University of
Rousse (Bulgaria)
Prof. Hristina Milcheva, Medical college, Trakia University, Stara Zagora (Bulgaria)
Prof. Izet Zeqiri, PhD, Academic, SEEU, Tetovo (N.Macedonia)
Prof. Ivan Marchevski, PhD, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)
Prof. Ibrahim Obhodjas PhD, Faculty of Business Economy, University ―Vitez‖, (Bosnia &
Herzegovina)
Doc. Igor Stubelj, PhD, PhD, Faculty of Management, Primorska University, Koper
(Slovenia)
Prof. Ivo Zupanovic, PhD, Faculty of Business and Tourism, Budva (Montenegro)
Prof. Ivan Blazhevski, PhD, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje
(N.Macedonia)
Prof. Ivan Petkov PhD, European Polytechnic University, Pernik (Bulgaria)
Prof. Isa Spahiu PhD, AAB University, Prishtina (Kosovo)
Prof. Ivana Jelik PhD, University of Podgorica, Faculty of Law, Podgorica (Montenegro)
Prof. Islam Hasani PhD, Kingston University (Bahrein)
Prof. Jamila Jaganjac PhD, Faculty of Business Economy, University ―Vitez‖, (Bosnia &
Herzegovina)
Prof. Jovа Ateljevic PhD, Faculty of Economy, University of Banja Luka, (Bosnia &
Herzegovina)
Prof. Jove Kekenovski PhD, Faculty of Tourism, UKLO , Bitola (N.Macedonia)
Prof. Jonko Kunchev PhD, University „Cernorizec Hrabar― - Varna (Bulgaria)
Prof Karl Schopf, PhD, Akademie fur wissenschaftliche forchung und studium, Wien
(Austria)
Prof. Katerina Belichovska, PhD, Faculty of Agricultural Sciences, UKIM, Skopje (N.
Macedonia)
Prof. Krasimir Petkov, PhD, National Sports Academy ―Vassil Levski‖, Sofia (Bulgaria)
Prof. Kamal Al-Nakib PhD, College of Business Administration Department, Kingdom
University (Bahrain)
Prof. Kiril Lisichkov, Faculty of Technology and Metallurgy, UKIM, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Krasimira Staneva PhD, University of Forestry, Sofia (Bulgaria)
Prof. Lidija Tozi PhD, Faculty of Pharmacy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje
(N.Macedonia)
Prof. Laste Spasovski PhD, Vocational and educational centre, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Larisa Velic, PhD, Faculty of Law, University of Zenica, Zenica ( Bosnia and Herzegovina)

862

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
































Prof. Łukasz Tomczyk PhD, Pedagogical University of Cracow (Poland)
Prof. Lujza Grueva, PhD, Faculty of Medical Sciences, UKIM, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Lazar Stosic, PhD, Association for development of science, engineering and education,
Vranje (Serbia)
Prof. Lulzim Zeneli PhD, University of Gjakova ―Fehmi Agani‖ (Kosovo)
Prof. Lisen Bashkurti PhD, Global Vice President of Sun Moon University (Albania)
Prof. Lence Mircevska PhD, High Medicine School, Bitola, (N.Macedonia)
Prof. Ljupce Kocovski PhD, Faculty of Biotechnical sciences, Bitola (N.Macedonia)
Prof. Marusya Lyubcheva PhD, University ―Prof. Asen Zlatarov‖, Member of the European
Parliament, Burgas (Bulgaria)
Prof. Marija Magdinceva – Shopova PhD, Faculty of tourism and business logistics, University
―Goce Delchev‖, Shtip (N. Macedonia)
Prof. Maria Kavdanska PhD, Faculty of Pedagogy, South-West University Neofit Rilski,
Blagoevgrad (Bulgaria)
Prof. Maja Lubenova Cholakova PhD, Faculty of Public Health and Sport, SWU Neofit Rilski,
Blagoevgrad (Bulgaria)
Prof. Mirjana Borota-Popovska, PhD, Centre for Management and Human Resource
Development, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Mihail Garevski, PhD, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology,
Skopje (N.Macedonia)
Prof. Misho Hristovski PhD, Faculty of Veterinary Medicine, Ss. Cyril and Methodius
University, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Mitko Kotovchevski, PhD, Faculty of Philosophy, UKIM, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Milan Radosavljevic PhD, Dean, Faculty of strategic and operational management,
Union University, Belgrade (Serbia)
Prof. Marija Topuzovska-Latkovikj, PhD, Centre for Management and Human Resource
Development, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Marija Knezevic PhD, Academic, Banja Luka, (Bosnia and Herzegovina)
Prof. Margarita Bogdanova PhD, D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)
Prof. Mahmut Chelik PhD, Faculty of Philology, University ―Goce Delchev‖, Shtip
(N.Macedonia)
Prof. Marija Mandaric PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of
Kragujevac, Vrnjacka Banja (Serbia)
Prof. Marina Simin PhD, College of professional studies in Management and Business
Communication, Sremski Karlovci (Serbia)
Prof. Miladin Kalinic, College of professional studies in Management and Business
Communication, Sremski Karlovci (Serbia)
Prof. Marijan Tanushevski PhD, Macedonian Scientific Society, Bitola (N. Macedonia)
Prof. Mitre Stojanovski PhD, Faculty of Biotechnical sciences, Bitola (N.Macedonia)
Prof. Miodrag Smelcerovic PhD, High Technological and Artistic Vocational School, Leskovac
(Serbia)
Prof. Nadka Kostadinova, Faculty of Economics, Trakia University, Stara Zagora (Bulgaria)
Prof. Natalija Kirejenko PhD, Faculty For economic and Business, Institute of
Entrepreneurial Activity, Minsk (Belarus)
Prof. Nenad Taneski PhD, Military Academy ―Mihailo Apostolski‖, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Nevenka Tatkovic PhD, Juraj Dobrila University of Pula, Pula (Croatia)
Prof. Nedzad Korajlic PhD, Dean, Faculty of criminal justice and security, University of Sarajevo
(Bosnia and Herzegovina)
Prof. Nonka Mateva PhD, Medical University, Plovdiv (Bulgaria)

863

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5





































Prof. Nikolay Georgiev PhD, ―Todor Kableshkov‖ University of Transport, Sofia (Bulgaria)
Prof. Nishad M. Navaz PhD, Kingdom University (India)
Prof. Nano Ruzhin PhD , Faculty of Law, AUE-FON University, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Oliver Dimitrijevic PhD, High medicine school for professional studies ―Hipokrat‖,
Bujanovac (Serbia)
Prof. Paul Sergius Koku, PhD, Florida State University, Florida (USA)
Prof. Primoz Dolenc, PhD, Faculty of Management, Primorska University, Koper (Slovenia)
Prof. Predrag Trajkovic PhD, JMPNT, Vranje (Serbia)
Prof. Petar Kolev PhD, ―Todor Kableshkov‖ University of Transport, Sofia (Bulgaria)
Prof. Pere Tumbas PhD, Faculty of Economics, University of Novi Sad, Subotica (Serbia)
Prof. Rade Ratkovic PhD, Faculty of Business and Tourism, Budva (Montenegro)
Prof. Rositsa Chobanova PhD, University of Telecommunications and Posts, Sofia (Bulgaria)
Prof. Rossana Piccolo PhD, Università degli studi della Campania - Luigi Vanvitelli (Italy)
Prof. Rumen Valcovski PhD, Imunolab Sofia (Bulgaria)
Prof. Rumen Stefanov PhD, Faculty of public health, Medical University of Plovdiv
(Bulgaria)
Prof. Rumen Tomov PhD, Rector, University of Forestry, Sofia (Bulgaria)
Prof. Sasho Korunoski PhD, UKLO, Bitola (N.Macedonia)
Prof. Snezhana Lazarevic, PhD, College of Sports and Health, Belgrade (Serbia)
Prof. Stojan Ivanov Ivanov PhD, Faculty of Public Health and Sport, SWU Neofit Rilski,
Blagoevgrad (Bulgaria)
Prof. Stojna Ristevska PhD, High Medicine School, Bitola, (N. Macedonia)
Prof. Suzana Pavlovic PhD, High health – sanitary school for professional studies,
Belgrade (Serbia)
Prof. Sandra Zivanovic, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of
Kragujevac, Vrnjacka Banja (Serbia)
Prof. Shyqeri Kabashi, College ―Biznesi‖, Prishtina (Kosovo)
Prof. Temelko Risteski PhD, Faculty of Law, AUE-FON University, Skopje (N. Macedonia)
Prof. Todor Krystevich, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)
Prof. Todorka Atanasova, Faculty of Economics, Trakia University, Stara Zagora (Bulgaria)
Doc. Tatyana Sobolieva PhD, State Higher Education Establishment Vadiym Getman
Kiyev National Economic University, Kiyev (Ukraine)
Prof. Tzako Pantaleev PhD, NBUniversity , Sofia (Bulgaria)
Prof. Violeta Dimova PhD, Faculty of Philology, University ―Goce Delchev‖, Shtip (N.
Macedonia)
Prof. Vojislav Babic PhD, Institute of Sociology, University of Belgrade (Serbia)
Prof. Volodymyr Denysyuk, PhD, Dobrov Center for Scientific and Technologogical
Potential and History studies at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)
Prof. Valentina Staneva PhD, ―Todor Kableshkov‖ University of Transport, Sofia (Bulgaria)
Prof. Venus Del Rosario PhD, Arab Open University (Philippines)
Prof. Vjollca Dibra PhD, University of Gjakova ―Fehmi Agani‖ (Kosovo)
Prof. Yuri Doroshenko PhD, Dean, Faculty of Economics and Management, Belgorod
(Russian Federation)
Prof. Zlatko Pejkovski, PhD, Faculty of Agricultural Sciences, UKIM, Skopje (N.Macedonia)
Prof. Zivota Radosavljevik PhD, Faculty FORCUP, Union University, Belgrade
(Serbia)
Prof. Zorka Jugovic PhD, High health – sanitary school for professional studies, Belgrade
(Serbia)

864

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
REVIEW PROCEDURE AND REVIEW BOARD
Each paper is reviewed by the editor and, if it is judged suitable for this publication, it is then sent to two
referees for double blind peer review.
The editorial review board is consisted of 63 members, full professors in the fields 1) Natural and
mathematical sciences, 2) Technical and technological sciences, 3) Medical sciences and Health, 4)
Biotechnical sciences, 5) Social sciences, and 6) Humanities from all the Balkan countries and the region.

865

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5

866

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
CONTENTS
MEDIA AND THE LEGAL CULTURE IN THE BALKAN COUNTRIES - ON THE CROSSROAD
BETWEEN THE RIGHT TO INFORMATION AND THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF
INNOCENCE ........................................................................................................................................... 869
Nikola Tuntevski .................................................................................................................................. 869
POLITICAL PARTICIPATION AND VOTERS ENGAGEMENT ON SOCIAL MEDIA IN
MONTENEGRO....................................................................................................................................... 877
Sanja Adjaip-Veliĉkovski ..................................................................................................................... 877
Sauda Nurković .................................................................................................................................... 877
APPLICATION OF MIND MAPS IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS ........ 885
Olga Chorbadzhiyska ........................................................................................................................... 885
SECRET CUSTOMER: TEACHING QUALITY IN PUBLIC ADMINISTRATION ............................ 891
Violeta Toncheva-Zlatkova .................................................................................................................. 891
ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION ....................... 897
Gergana Kresnaliyska ........................................................................................................................... 897
GOVERNMENT GRANTS AND GOVERNMENT ASSISTANCE: IMPLEMENTATION OF THE
APPROACHES TO THE PRESENTATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL
PURPOSE IN COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS........................................................................................................................................... 903
Hristina Oreshkova ............................................................................................................................... 903
SECURITY AND ECONOMY ................................................................................................................ 915
Boryana Varbanova .............................................................................................................................. 915
THE ROLE OF INTELLIGENCE FROM HUMAN SOURCES IN THE FIGHT AGAINST
TERRORISM ............................................................................................................................................ 923
Nenad Taneski ...................................................................................................................................... 923
Aleksandar Petrovski ............................................................................................................................ 923
Afrim Idrizi ........................................................................................................................................... 923
DISINFORMATION - MANIPULATIVE PRACTICE ON THE INTERNET FOR NATIONAL
SECURITY THREAT .............................................................................................................................. 929
Kaloyan Ivanov..................................................................................................................................... 929
POWER IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS ..................................................... 935
Hatidza Berisha..................................................................................................................................... 935
Milenko Dţeletović .............................................................................................................................. 935
Ivona Zenović ....................................................................................................................................... 935
INFLUENCE OF ORGANIZED CRIME ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION ......................................................................................... 945
Kristian Angelov................................................................................................................................... 945
SOURCES OF RUSSIAN INFLUENCE IN THE BALKANS ............................................................... 951
Selim Ibraimi ........................................................................................................................................ 951
THE INFORMATION WAR AND THE IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE SPECIAL
SERVICES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA .................................................................................. 955
Ivailo Iliev ............................................................................................................................................ 955
THE ROLE OF THE POLICE IN BUILDING SECURITY .................................................................... 961
Sasho Mitevski ..................................................................................................................................... 961
Blagojcho Spasov ................................................................................................................................. 961
SPECIAL TECHNICAL INTELLIGENCE TOOLS TYPE DRONE IN PRESERVING THE
INTEGRITY OF THE STATE BORDER AND PREVENTING TERRORIST ACTIVITY .................. 967
Yonko Dimitrov.................................................................................................................................... 967

867

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
EFFECTS OF NATURAL DISASTERS ON SOCIAL AND ECONOMIC WELFARE:A STUDY IN
SHIJAK-ALBANIA ................................................................................................................................. 973
Orneda Gega ......................................................................................................................................... 973
SUSTAINABILITY OF THE PRINCIPLE FOR EQUITABLE AND ADEQUATE REPRESENTATION
IN THE REPUBLIC OF N. MACEDONIA vis-à-vis MERITOCRATIC EMPLOYMENT SYSTEM .. 979
Jordanka Galeva ................................................................................................................................... 979
THE RIGHT TO TRADE UNION ORGANIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE LABOR
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA ....................................................... 987
Temelko Risteski .................................................................................................................................. 987
THE EUROPEAN ARREST WARRANT AND THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTORS ............... 993
Ivica Josifovic ....................................................................................................................................... 993
Igor Kambovski .................................................................................................................................... 993
THE INTERPRETATIVE CASE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA ON ART. 5, PARA. 4 OF THE CONSTITUTION ............................................................ 999
Galina Pisarska ..................................................................................................................................... 999
THE EUROPEAN REFUGEE CRISIS - A THREAT TO THE NATIONAL CRITICAL
INFRASTRUCTURE ............................................................................................................................. 1007
Teodora Gechkova .............................................................................................................................. 1007
Tiana Kaleeva ..................................................................................................................................... 1007
THE OMBUDSMAN - DEFENDER OF CITIZENS' RIGHTS ............................................................ 1011
Margarita Cheshmedzhieva ................................................................................................................ 1011
THE VICTIMS OF CORRUPTION AND ABUSE OF POWER AND AUTHORITIES PRESENTED
THROUGH THE WORK OF INSTITUTIONAL MECHANISMS OF PROTECTION IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA .................................................................................................................................... 1019
Azra Adţajlić-Dedović ....................................................................................................................... 1019
Halima Sofradţija ............................................................................................................................... 1019
Tarik Humaĉkić .................................................................................................................................. 1019
GLOBALIZATION AND THE PERSPECTIVES OF POST-COMMUNIST COUNTRIES ............... 1029
Gorancho Jakimov .............................................................................................................................. 1029
THE TOTALITY OF SOCIAL PHENOMENA .................................................................................... 1035
Robert Dauti ....................................................................................................................................... 1035
BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF THE INTRODUCTION OF THE VETERINARY LAW ..... 1039
Veselin Kirov...................................................................................................................................... 1039
TESTIMONY OF THE WITNESS AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA ............................................................................................... 1047
Besjan Pollozhani ............................................................................................................................... 1047
COMPONENTS OF THE SALE CONTRACT ..................................................................................... 1051
Nurten Kala Dauti............................................................................................................................... 1051
Suzana Stosevska Nikolovska ............................................................................................................ 1051
FAMILY VIOLENCE - REALITIES AND FORMS FOR PREVENTION .......................................... 1057
Nikola Georgiev ................................................................................................................................. 1057
THE PENAL ACT OF RAPE IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA ................................ 1065
Fjolla Ejupi ......................................................................................................................................... 1065
DIGITAL DIPLOMACY AS A FORM OF CHANGE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL
RELATIONS IN TIMES OF COVID-19 ............................................................................................... 1069
Aneta Stojanovska-Stefanova ............................................................................................................. 1069
Marija Magdincheva-Shopova............................................................................................................ 1069
BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF THE INTRODUCTION OF THE EUROPEAN FOOD SAFETY
STANDARDS IN THE FOOD LAW ..................................................................................................... 1075
Veselin Kirov...................................................................................................................................... 1075

868

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
MEDIA AND THE LEGAL CULTURE IN THE BALKAN COUNTRIES - ON THE
CROSSROAD BETWEEN THE RIGHT TO INFORMATION AND THE PRINCIPLE
OF PRESUMPTION OF INNOCENCE
Nikola Tuntevski
Faculty of Law Kicevo, University ―St. Clement Ohridski‖ Bitola, Republic of North Macedonia
niktun@t.mk
Abstract. The role of the media in society is indisputable. Freedom of information is a mirror of democracy. And
the rule of law require respect for human rights and freedoms, including the presumption of innocence. Hence the
need to find legal solutions and practical mechanisms, which will guarantee the right to information about judiciary
and will pay attention to the rights of the parties. This is pronounced in the Balkan countries, where there is a
disproportion between laws and their application, calling into question human integrity and the rule of law.
Keywords: Legal culture, media, presumption of innocence, Balkan countries
1. INTRODUCTION
Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice” (Bentham Ј. 1789)
Transparency is an essential value of any functioning democracy. The task of the media as a "fourth power" is to
inform the citizens about the "third (judicial) power", which improves its responsibility. Therefore, justice must not
merely be done, but should be seen to be done (Lord Hewart 1924). But their (mis-) use can be counterproductive to
the quality of justice and put into question other human values, including the presumption of innocence. This is
especially present in countries with semi-consolidated democracies, such as Republic of North Macedonia (RNM)
and most Balkan countries, where media interaction with the justice system is used as an instrument to degrade
someone or to pursue someone else's interests. Before the proceedings begin, media (and through them - the public)
"trials and condemns" the suspects in parallel proceedings and prejudice their guilt, which can lead to the erosion of
justice. It is therefore necessary to establish an optimal balance between the transparency of legal proceedings and
the protection of human rights and freedoms and instead of as opponents, the media together with institutions and
citizens, should be partners in the practice of justice, thus creating a participatory society and interactive legal
culture.
2. THE ROLE OF THE MEDIA IN THE PROCESS OF DISPERSION OF JUSTICE
The principle of open justice] is a cardinal principle of the justice system. It underpins the rule of law and ... requires the
courts to engage with the public (Lord Neuberger 2011)

Freedom of expression and the right to information are part of civil rights, which are enshrined in Article 19 of the
UN Universal Declaration of Human Rights and Article 10 of the European Convention on Human Rights, as well
as in national constitutions and laws. They help to get to the truth (Mill J.S. 1859, 49-50), contribute to greater
institutional accountability and more efficient justice, and influence citizens' trust in the judiciary and raise a general
culture of the rule of law.
But can freedom of information be justified if it violates other values? In conditions of media expansion with a lack
of control mechanisms, it is difficult to harmonize public justice with human rights. Some centers of power, through
the media, seek to instrumentalize the public and judiciary towards the desired ways of acting. Parallel media
"processes" create a social climate for someone's fault, before a final decision is made. The growing corruption in
the society contributes to that, which influences the creation of "retributive populism", according to which the
judiciary should show a more restrictive attitude towards the defendants. It can affect the integrity of prosecutors
and judges who, instead of doing justice, will make decisions according to public expectations. In this regard,
deprivation of liberty, charges and convictions are at the center of public attention; unlike acquittals, which are
rarely followed or used for articles criticizing the justice system and its (non-) efficiency.
This does not mean that the media are not allowed to report on court proceedings and comment on their course and
outcome. On the contrary, freedom of information is their professional obligation, guaranteed by law and is not
disputed at all. Disputed is only the manner in which it is practiced, which should correspond to greater
responsibility for personal freedoms and rights. In fact, in all jurisdictions over the centuries, the relationship
between the public and judiciary is based on the Latin rule Ad huc sub judice li est, ie "the case is still under
consideration". This means that no one has the right to interfere in ongoing proceedings and information may not be
published that could violate the right to a fair trial. According to the European Convention on Human Rights (1950,
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Article 10, Paragraph 2), every state has a duty to achieve balance between free speech and protection of reputation
and to prevent "trials" by the media and the public, which could lead to:
• pressure on the parties in the judicial proceedings, which prevents them from presenting their truth;
• previous convictions and bias of the institutions in the cases in question or
• serious violation of the presumption of innocence and the reputation of the suspects.
By all standards of human rights and freedoms, everyone is presumed innocent until proved guilty according to law
(Nullum crimen nula poena sine culpa).1 Violation of this principle cannot be justified by anything, not even
freedom of speech. That is why the media should inform balanced, to report from beginning to end for each case
with equally representation of all parties in case and always check the received data, regardless of their source.
How to practice the principle of public justice without jeopardizing the presumption of innocence? This is possible if
the interaction between judiciary and the media is based on three fundamental components:
• Accountability of judicial institutions for the rule of law and justice, where the public has a legitimate right to
evaluate their work. But also greater responsibility of the media towards respect for the rights and integrity of all
parties in the judiciary procedure;
• Independence of judicial institutions means that they are obliged to make decisions only on the basis of facts and
evidence and in accordance with the law, without direct or indirect influence, from any person or for any reason
(The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2001). Тhe media must be immune to instrumentalization in
someone's interest. This must also be observed in mutual relations. A free press is not to be preferred to an
independent judiciary, nor an opposite. Neither has primacy over the other (Frankfurter F, 1946, 354). The media
should respect the independence and impartiality of the judiciary and be aware that public support is necessary for
the judiciary and is of benefit to society (Brioni Declaration on the Principles of Judicial Independence, 2015).
• Citizens' trust in the decisions of judicial institutions is possible, if they are made in a transparent manner. And vice
versa - citizens are distrustful of actions and decisions made behind closed doors. If the media promotes skepticism
in the decisions made, the public trust in the institutions also decreases. And vice versa - their objective reporting
affects the credibility of the justice system and the trust of citizens.
These three interdependent components are the foundation on which the forced but stable "marriage" (Surette R.
2007) between the justice system and the media should be based. As "partners", they can develop a lasting
relationship based on mutual interests for both of them. This creates a stable culture of rule of law, in which
everyone is equally responsible for their rights and responsibilities.
3. INTERNATIONAL STANDARDS FOR MEDIA COVERAGE OF JUDICIARY PROCEDURES
“Every right implies a responsibility; every opportunity - an obligation; every possession - a duty” (Rockefeller 2014)

The freedom of information is inherent without the protection of the rights of others, such as a fair trial and the
presumption of innocence or to maintain the authority and impartiality of the judiciary (European Convention on
Human Rights 1950, Article 6, 8 & 10 paragraph 2 & International Covenant on Civil and Political Rights 1966,
Article 19, paragraph 3). In accordance with Article 10 of EConv.HR, the media have the right, but also the
professional duty to report on actions of judicial bodies (including prosecutors and investigating judges) and police
services that attract the attention of the public. Otherwise, journalists will conduct parallel "investigations", which
have a negative effect on regular proceedings. (Council of Europe Recommendation REC (2003)13).
In this regard, the European Court of Human Rights (ECHR) recognizes the role of the public in the fair
administration of justice, as a key component of the right to a fair trial (ECHR, Case of Campbell & Fell v. The
United Kingdom 1984, Langborger v. Sweden 1989, Borgers v. Belgium 1991 etc). It protects the parties from
arbitrariness and secret administration of justice by the institutions and serves to preserve the citizens' trust in the
objectivity of the justice system. Institutions should make all information available, but only if it is not to the
detriment of the secrecy of investigations or to delay or prevent the outcome of the proceedings; as well as for the
protection of the privacy and reputation of the parties in the procedure, and for their reintegration into society.
Particular care should be taken when the parties are juveniles or other vulnerable persons; as well as when the
identification of the victims, the witnesses (especially the protected ones) and the families of the parties may have a
detrimental effect, both on them and on the proceedings. Therefore, restrictions on freedom of expression in
accordance with the law are "necessary in democratic societies", as ensuring a fair trial or presumption of innocence
are "legitimate goals" that journalists must respect when reporting on ongoing proceedings. (Council of Europe
Recommendation (2003)13, Principle 2 - Presumption of innocence, Du Roy & Malaurie vs France 2000, Paragraph
34, p. 7). This applies to statements that contain prejudice, whether intentional or not (ECHR, Worm v. Austria

1

http://www.un.org/en/universaldeclaration-human-rights/article11. See also Article 6-1 in ЕConv.HR
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1997, Application 22714/93, 25 EHRR 454, Paragraph 50).2 To this end, both the judiciary and the police should
refrain from statements that run the risk of prejudice and provide only information to the media that is verified or
based on reasonable assumptions. This is especially true for the prosecution, as it is only one of the parties in the
proceedings. When commenting on a court decision, the prosecutor must not undermine public confidence in the
judicial system (ECHR, Decision as to the Admissibility of Application No. 39822/98 by Altın v. Turkey 2000).
This is a principle of inadmissibility, according to which the public's trust in the independent administration of
justice must not be undermined by negative comments from a member of the judiciary (prosecutor or other judge).
Profiling information in a way that directs the public to form its own conclusion can lead to disrespect and mistrust
in institutions. If the public becomes accustomed to pseudo-trials in the media, it could have adverse consequences
for the courts' acceptance of a legitimate forum for resolving legal disputes and for determining the guilt of any
individual, in which the public should have greater respect and trust (ECHR, The Sunday Times v. United Kingdom
1979, Series A. No. 30, 14 EHRR 229, Paragraph 63). "The authority and impartiality of the judiciary" are
fundamental to the smooth administration of justice (ECHR, Worm v. Austria 1997, Paragraph 40-41). At the same
time, there is a limited opportunity to be informed about the procedures, if it is "in defense of the public interest";
that is, the person is not liable if his or her statements are opinions whose truth is not provable (ECHR, De Haes and
Gijsels v. Belgium 1997, Paragraph 25).
Although balancing free information with the right to a fair trial varies due to the influence of legal culture in a
particular community, most countries have adopted these standards. In this regard, in the United Kingdom, liability
for publication with "indecent abuse" of a judge or court, which speaks of their bias, due to external influences or
pressure on them and which creates a significant risk that the course of justice in the proceedings will be severely
prevented or exposed to prejudice (UK Contempt of Court Act 1981, Article 2 (2)). 3 An exception to this is a
publication, made as a discussion or with good intentions for matters of public interest, if the risk of prejudice in the
legal proceedings is only a side effect of the discussion (Ibid, Part 5). In Denmark, the media may not report
unilaterally on proceedings, use pretentious expressions or talk about parties if they are not relevant to the case
(Danish Administration of Justice Act 2013, section 1071). Both Australia and New Zealand point to "a real risk and
potential possibility that the article was deliberately written to create prejudice that the debate is fair" (Duffy, ex p.
Nash 1960, 2 All ER 891, 896).
In contrast, US courts have little opportunities of punishing media that comment on proceedings, unless there is a
"clear and current danger" of enforcing it; and publishers can be punished only if "material evil is extremely serious
and the degree of nonsense is extremely high" (Bridges v. California, 314 US 252 (1941), p.263; Wood v. Georgia
370 US 375 (1962)) etc. Ibid). It allows the media to report on trials, with little or no restrictions.
This is an indication that in most countries, the right to a fair trial is accepted as an essential postulate for the
protection of the individual's freedom of procedure and culture of the rule of law. In addition, many countries have
established mechanisms for self-regulation of the media and judicial institutions, such as Codes of ethics,
independent Councils for control of media and professional guidance.
4. LEGALITY OR QUALITY - BETWEEN FREEDOM OF INFORMATION AND
PRESUMPTION OF INNOCENCE IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND OTHERS
BALKAN COUNTRIES
“Written according to European standards … applied according to Balkan standards” (Lani et al., 2008)

The legal framework regulating freedom of information, transparency of judiciary and protection of human rights
and freedoms in the administration of justice in the Balkan countries is in line with international law. At the same
time, the media have their own self-regulation, based on professional and ethical principles. But there is an obvious
dichotomy between such regulation and its implementation, which is due mainly to the civic and legal culture in
these societies, in which the particular interests of individuals and groups dominate over public needs.
One of the basic civil freedoms and rights in the RNM is the freedom of speech and information, free access to
information and its transmission and the right of reply and correction in the media (Constitution of the RNM 1991,
Article 16). Similar provisions are provided in the constitutions of other Balkan countries. However, all of them
prescribe restrictions on these rights, when their practice violates other rights, including the presumption of
2

In Worm v. Austria, a journalist was convicted of an article in which he pleaded guilty to tax evasion. The ECHR
ruled in favor of the institutions with explanation that there was no violation of the right to freedom of expression,
but of the principle of the presumption of innocence.
3
In the case of R. v. Almon, Judge Wilmot J. stated (1765, 97 ER, p.100): [Criticism of judges] arouses in the minds
of the people dissatisfaction with all court decisions and forces them to disobey them ... it is an obstruction of
justice, more dangerous from every other obstacle (Duffy, ex p. Nash 1960).
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innocence. In Bulgaria, the right to information may not be exercised to the detriment of the rights or reputation of
other persons and in that case the state authorities may deny it (Constitution of Bulgaria 1991, Article 41, title 1). In
Greece, the right to information may be restricted due to the fight against crime and the protection of the rights and
interests of third parties (The Constitution of Greece 2001, Article 5A). This is also provided in Serbia, if it is
necessary to protect the rights and reputation of others and to preserve the impartiality and authority of the court
(Constitution of Serbia 2006, Article 46).
The principle of publicity is provided in the procedural laws. But with a simultaneous obligation for the state bodies,
the mass media and other subjects in the procedure (defense attorneys, injured parties), to respect the principle of
presumed innocence (Law on Criminal Procedure of RNM 2010, Article 2 paragraph 2). To that end, under Article
69 paragraph 5, photographs or recordings of persons detained or deprived of their liberty may be published only by
concealing their faces. If the unjustified conviction or the unfounded or unlawful deprivation of liberty of a person is
shown in a public media and thus the reputation of that person was damaged, the court, at his request, will announce
the decision on the unjustification of the previous conviction, ie the unfoundedness or illegality of deprivation of
liberty (Ibid. Article 554, paragraph 1).
In terms of the media, freedom of information is guaranteed in all Balkan countries, with respect for human privacy
and dignity. In the RNM, any person mentioned in the media that criminal charges have been filed against him/her
or that an investigation or criminal procedure has been initiated, has the right within three months from the decision
to reject the criminal charge, to reach a final decision with which the investigative or criminal procedure has been
terminated or a final verdict of acquittal has been rendered, to require the editor-in-chief to publish information or a
response to it (Law on Media 2013, Article 3 paragraph (1) and Article 25 paragraph (1)). Although freedom of
expression is promoted; as a fundamental principle of the work of broadcasters, among other things, should be
respect for the presumption of innocence, encouraging the public's sense of fairness and objective and impartial
coverage of events (Law on Audio and Audiovisual Media Services 2013, Article 2 paragraph 2 and Article 61).
Journalists in RNM must also respect these standards in anti-corruption proceedings, where the publication of
information must be based on facts, equal treatment of all parties and respect for presumed innocence (Law on
Prevention of Corruption 2002, Article 57). The Bulgarian National Council for Radio and Television may control
the information protection media for decisions of courts or other state bodies (Radio & Televison Law 1998, Article
33 item 8). In Montenegro, all information from institutions, including the judiciary, is available to the public; even
those obtained in an unlawful manner, if they are in the interest of preventing crime, protecting the reputation or
rights of others, and preserving the authority and impartiality of the judiciary (Law of media, Article 21). In Serbia,
it is forbidden for anyone in the media to be called a perpetrator of a crime or to plead guilty before a final court
decision; because of the presumption of innocence, protection of human dignity, as well as the independence,
reputation and impartiality of the court or other competent body (Law on Public Information and Media 2014,
Articles 73 and 74).
According to Article 2 paragraph (2) of the Law on Free Access to Public Information of the RNM, information
holders (including state authorities) are obliged to inform the public, and all legal entities and individuals have free
access to information (Article 3 paragraph 1). However, according to Article 6 paragraph (1) line 4), information
holders may refuse a request for access to information obtained or compiled for investigation, criminal,
misdemeanor, administrative or civil proceedings, the provision of which would have detrimental consequences for
its course. According to paragraph (2) and (3), the information determined in paragraph (1) of this Article, become
available when the reasons for their unavailability cease or if with their publication the consequences on the
protected interest are less than the public interest determined by law.
Free access to information is also provided in the laws concerning the activity of institutions involved in the
administration of justice. In the RNM, information on the work of the court and the course of proceedings is
provided to the media by the president of the court, the responsible person or the public relations office; whereby
they take care not to damage the reputation, honor and dignity of the person and the independence and autonomy of
the court. In addition, the parties and other participants in the ongoing proceedings are prohibited from providing
information and assessment of the course, conduct and outcome of the proceedings, if the court has prohibited such
information (Law on Courts 2006, Article 97, paragraph 1, 2, 5 and Article 35 of the amendments 2010). Violation
of this prohibition by judges is one of the reasons for their dismissal due to unprofessional and negligent
performance of the judicial function (Ibid. Article 75). In Croatia, too, the influence of the media on the outcome of
court proceedings and decisions is prohibited, in a manner contrary to a democratic society (Law on Courts 2013,
Article 6 paragraph 1). In Kosovo, judges are not allowed to comment on the contents, evidence and decisions of
any case in the media (Law No. 06 / L-054 on Courts 2018, Article 40 paragraph 4).
Public prosecutors are also bound by almost identical legal provisions. The Public Prosecutor's Office of the RNM
or persons authorized by it are obliged to inform the public about cases in which it acts, especially if they arouse
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public interest or are important for the exercise of its function of protection from criminal or other illegal actions.
However, if the Public Prosecutor of the RNM considers that data or comments in the media violate the
constitutional rights to the presumption of innocence, the principle of independence or the work of the prosecution,
he has the right and duty to address the public and point out violations of these principles (Law for the Public
Prosecutor's Office 2007, Article 8, paragraphs 1 and 2 and Article 6, paragraphs 1 and 2). In Albania, prosecutors
are also not allowed to publish information that harms the investigation, violates the dignity and privacy of
individuals (Law No. 8737/01 on the organization and functioning of the Prosecution Office, Article 6 title 2 ).
Apart from the constitution and the law, the responsibility of the media for informing about judicial proceedings is
also subject to professional self-regulation, based on ethical standards. The manner of informing must be free from
sensationalism and the presumption of innocence must be respected, all parties involved must be reported equally
and a verdict must not be suggested (Journalists' Code of RNM 2001, Article 8). Journalists in Greece are also
obliged not to prejudge court decisions and to respect the presumption of innocence (Code of ethics for professional
journalist of Greece, Articles 1 & 2). Due to the recent past in Bosnia and Herzegovina, journalists must be
especially careful when reporting on witnesses in war crimes trials, as well as on their relatives and friends, unless
full, fair and accurate reporting of the trial is necessary and effective. of misinterpretation of the truth or the course
of the trial. (Code for Printing and Online Media BiH 1999, Articles 10 and 10a). In Serbia, the media are obliged to
protect the identity of the suspect, even when pleading guilty. This means not only protection of the name, but also
of other data: photo, address, marital or social status, belonging to a group, neighbors, relatives and friends. As
victims and suspects are unaware of the power of the media, the journalist is obliged not to abuse their ignorance
(Journalists' Code of Serbia 2015).
Extensive legislation is an indicator that the legal basis in the region is good. But the level of responsibility and
adherence to ethical principles in informing about the administration of justice is debatable. The survey of the
Regional Index of Openness of Institutions in the period from October to December 2016, showed that the courts
meet 48% of the transparency indicators, and the prosecutor's offices only 40%. Half of the courts do not publish
court decisions, and 2/3 of the prosecutor's offices do not follow how the media report on their work. In the RNM,
the prosecutor's offices meet only 26% of the transparency indicators, and the courts, with 33%, are slightly "more
transparent" (Macedonian Center for International Cooperation 2014). In Serbia in 2017, a total of 3,680 complaints
were addressed to the Commissioner for Public Information and Personal Data Protection, and since 2016, 3,224
complaints have been forwarded, for which the procedure has not been completed; so that in 2017 there were a total
of 6,922 complaints about ongoing proceedings (Commissioner for Information of Public Importance and Personal
Data Protection 2018). For these reasons, the media use alternative sources, whose credibility is questionable, due to
which, according to 38.4% of respondents, the media do not respect the presumption of innocence, often violate
professional and ethical rules contained in their codes or present information that can to jeopardize the investigation
itself (Macedonian Center for International Cooperation 2014). In 2017, 250 complaints were submitted to the
Media Council in Bosnia and Herzegovina (Media Council in BiH 2017); while in Serbia, in just 14 days, 83 texts
were published, which violated the presumption of innocence (Kleut J. & Mišljenović U. 2016).
In addition, in the current Balkan daily life we are witnessing media-exposed arrests, most of which did not end or
ended with acquittals. The Helsinki Committee for Human Rights and other organizations noted them in their
reports on human rights violations (Helsinki Committee for Human Rights 2014). An even bigger problem is that in
most countries in the region, no one is responsible for such occurrences.
5. HOW TO ACHIEVE BALANCE BETWEEN FREEDOM OF INFORMATION,
ENFORCEMENT OF JUSTICE AND PRESUMPTION OF INNOCENCE – CONCLUSIONS &
RECOMMENDATIONS
According to Lord Bingham, the principle of open justice lies at the heart of the rule of law (McLachlin, B. 2014),
because by animating public attention to antisocial activities by individuals or groups and initiating action against
them, but also by continuously monitoring them; transparency encourages accountability of institutions and
improves the justice and the culture of the rule of law. In that direction, the role of the media is indisputable, which
are a bridge between the citizens and the judicial institutions. But at the same time, the principle of open justice can
provoke a prejudice to justice and affect the (non-) public trust in the entire judiciary system. Although there is no
universal way to equally protect the rights of individuals in proceedings and freedom of critical expression, the
following recommendations could still be made:
• institutions to be encouraged to increase transparency and proactive approach to the media;
• to make the decisions of the institutions more understandable for the citizens, because transparent rule of law
means that the people understand it, which strengthens the trust in the institutions;
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• the information published by the media about the actions and the suspects to be important for the society, and not
to be used for daily - political purposes and clashes with opponents;
• free access to information with shorter deadlines and better staffing and other conditions;
• institutions to provide guidance to the media and citizens, with explanations of their role in each part of the
proceedings and how, when and what information they can obtain at different stages, depending on the specifics of
the case and without compromising the secrecy of the investigation;
• institutions and the media to adopt codes of ethics, which should be harmonized with the law, but also with the
ethical norms of the environment, as well as with international standards;
• strengthening the regulatory and self-regulatory bodies, which will control the observance of the codes of ethics
and the laws;
• improve information protection mechanisms and develop security mechanisms for - who and how will have access
to official data at all stages of the procedure;
• implementation of instruments for rapid detection and denial of information, which are false and can cause distrust
in the institutions and violation of the rights of the parties;
• to train the institutions for their greater transparency, but also to train journalists who report on court proceedings
(Council of Europe Recommendation REC (2003) 13). In that direction, it is necessary for representatives of the
institutions to be involved in trainings for journalism students, in order to explain their organization and work; while
for the general public, the institutions should organize "open days";
• the media should avoid qualifications such as "perpetrator" or "criminal" and prefer terms such as "suspect" person
facing charges "in connection" with the event, ie avoid words that ignore the presumption of innocence;
• not to publish corruption articles without citing the source of the information, which casts doubt on their accuracy
and the intentions of the media or the source of the information;
• to develop investigative journalism, which will check the information and make analyzes of the background of the
event and the procedures themselves;
These recommendations should cross the gap between the justice system and the media and enable coexistence
between these two pillars of modern society, based on a social culture that respects the rule of law, human rights and
the integrity of the individual.
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Abstract: The rapid diffusion and social embedding of digital media, its hyper-accelerated growing complexity,
together with the widespread use of social media, has changed the ways we organize our political and civic life. As
research has sown, social media users are more civically and politically active than non-users.
Although political web sites and blogs attract those who are already politically active, it is possible that many
individuals, especially those who are relatively uninterested in politics and who would chose not to watch a
broadcast of a political debate or directly follow political actors on social media, might instead encounter
information about the debate serendipitously, while using social media for other purposes, such as entertainment or
catching up with friends.
In this paper, the results of the research that examines the extent to which Montenegrin mature population uses
social media for their engagement in online and offline political participation will be presented. The research is
based on quantitative analysis of the results obtained through an online survey (N=210).
Keywords: Political participation, voters, engagement, social media
1. INTRODUCTION
The use of social media is becoming a feature of political and civic engagement for many people. According to
Rainie et al. (2012) the social media users who talk about politics on a daily basis are the most likely to use social
media for civic or political purposes. Twenty first century‘s presidential campaigns witnessed enormous and
peculiar levels of online engagement in the political process, where millions of people used the internet to stay
informed about politics, share their views and ideas, join communities built around shared interests or objectives and
mobilize others in support of their candidate (Smith, 2008).
Many years of research have shown that young people all over the world are consistently less likely to vote or to
engage in any of the other civic or political behaviors that often precede voting than are other age people (Flanagan
& Levine, 2010). But nevertheless, youth participation in presidential elections has firmly increased during the 21st
century, especially since the rise of social media (Center for Information and Research on Civic Learning and
Engagement [CIRCLE], 2008).
After analyzing the social media, its functions and how it is used in political participation and engagement
nowadays, this paper will also provide research on how social media influence political participation and voter‘s
engagement in Montenegro.
2. SOCIAL MEDIA SITES AND ITS FUNCTION
Social Media are for the first time defined and published in scientific literature by Kaplan and Haenlein (2010: 59),
and according to them, ―Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and
technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content.‖
In the research done by Pew Research Center researchers (Hampton et al. 2011) it is shown that Twitter is the social
media site that has shown the most obvious growth in new members. Facebook is, until now, the most popular social
network site. From people on which this research is done, and who use some of the social media, almost all of the
participants use Facebook (92%). Social media with similar popularity are: MySpace (29%), LinkedIn (18%),
Twitter (13%), and other social media services (10%). On the other hand, a very small number of people have joined
MySpace in the past year. In comparison, nearly 60% of Twitter users, 39% of Facebook users, and 36% of
LinkedIn users joined within the past year. All this statistical data show that usage of social media is growing from
day to day.
There are many functions of social media, such as for example, keeping in touch with people or exchanging the
information. According to Alexander Richter and Michael Koch (2008), there are two types of social media sites and
they are open and closed. Open social media according to them are available to use for everyone in the World Wide
Web (WWW) and closed once are used only by a closed user groups, for example the social media that is used
within the intranet of an organization.
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3. POLITICAL PARTICIPATION AND VOTERS ENGAGEMENT ON SOCIAL MEDIA
Political participation is defined as: "political participation affords citizens in a democracy an opportunity to
communicate information to government officials about their concerns and preferences and to put pressure on them
to respond" (Verba et al., 1995).
The political environment as the part of each state system in democratic society differs from state to state as well as
of the political situation. Nowadays, almost all political parties, politicians and special interest groups have official
Facebook, Twitter and Instagram accounts that they use to share their messages and ideologies. There is notable
increase in political advertisements that are made exclusively for Social Media audiences. Another interesting fact is
that and average populations in many countries, especially developed once, routinely evolve in forums to interact
with elected representatives. In a political environment defined by widespread polarization and partisan animosity,
even simple conversations can go awry when the subject turns to politics (Duggan, Smith and Page, 2016).
On the other hand, in modern world, online social media environments present new challenges. Election campaigns
totally rely on communication. Over the last decade, changes in the communication environment mostly because of
digital technologies innovations (Gainous and Wagner, 2015), have forced politicians and political parties to adopt
and put into their campaigns highly sophisticated digital communication practices. For example, during the 2012
presidential elections in U.S., over 12 million people ―liked‖ Mitt Romney's Facebook page, and on the other hand,
President Obama had over 58 million followers combined on Facebook and Twitter. These platforms create a free
and efficient way to reach more potential and preserve existing voters, than they would through speeches,
promotional material, or perhaps even television advertisements.
Political posts made on social media sites acquire significant number of comments and sharing. It is not uncommon,
for example, for posts on the Facebook page of some of the popular politician in that period such as: Barak Obama,
Angela Merkel, Donald Trump etc., to have thousands comments or their tweets to be ―retweeted‖ by even larger
number of people which only increases the exposure of the original posts (Journell, Ayers and Beeson, 2013).
4. METHODOLOGY
The purpose of this paper is, first of all, to investigate the relationship between social media use and political
participation and voters engagement as well as to provide a quantitative description of the target population‘s use of
social media (such as: Facebook, Instagram and Twitter) in Montenegro and their levels of engagement in political
activities on these social platforms. Furthermore, it will explore and provide comparable analyze with the similar
research in U.S., and with this research explore weather political participation on social media sites is higher in
developed or in developing countries (in U.S. or in Montenegro).
5. OBJECTIVES OF THE STUDY
Today, social media has become a significant tool for political participation and voters‘ engagement in general, as it
allows people to access the latest information and to engage with each other on the topic of their interests through
joined chats and hashtag, it also allows people to comment post and share things they want. The objective of the
study is to give answer to the following research questions:

What are the Internet and E-mail usage habits among voters in Montenegro?

What are the Social media habits of voters in Montenegro?

To which extent are voters politically active on social media in Montenegro?
6. RESEARCH DESIGN AND METHODS OF DATA COLLECTION
For the purpose of this research primary quantitative data collection was used, with the combination of data
collected from secondary sources in order to provide better understanding of the topic. In order to provide good
understanding of the topic and answer research questions stated above, the authors chose the primary data collected
through survey designed especially for the purpose of this research. This research also provides comparative
analysis of data collected from Montenegro as developing country and secondary data collected for US.
In order to collect necessary data in more organized and easier way, authors decided to use Google forms tool for
making surveys. Questionnaire was delivered to participants through social media sites from 05.01.2018 until
20.02.2018. With the use of this tool and method of questioning, participation in the study was voluntary, and
anonymity has been guaranteed since there was no question that can personally identify any individual.
The questionnaire was created in English and purposefully it was translated into the Montenegrin language. From
total 350 survey samples sent, 210 answers are obtained; from which 205 are measurable and useful (5 people who
fulfilled the survey are not using social media sites). Those 205 answers formed sample to represent the population
of Montenegro in this study of political engagement of voters on social media sites in this country.
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For the purpose of this project, survey was delivered randomly to the people through web, which allowed the
participants to complete the study on their own time. The population was limited by the age (18 years and above, or
in other words all mature people that have legal right to vote). Following tables present a summary of the
participants that participated in the survey, based on their gender, age and educational level.
Total number of participants
Female
Male
210
115
95
Table 1. The Gender overview of the participants that participated in the survey
Total number of participants
210

Total
num
ber
of
parti
cipa
nts

210

18305029
49
64
126
52
24
Table 2. The age overview of the participants that participated in the survey
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5
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5
19
76
3
Table 3. The education level overview of the participants in the survey
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4
6

9

7. INTERNET AND E-MAIL USAGE HABITS AMONG VOTERS IN MONTENEGRO
Easier access to the devices through which people connect and approach to internet, and the transformation of
countries into modern and technologically developed ones all around the Globe, has given people the opportunity to
use the internet more regularly and with more comfort. Looking at the general use of internet, it is notable that most
of the participants in the survey done for the purpose of this study are using it every day or several times a day.

Figure 1. Summarized answers for the question: How often do you use Internet?
For this research, it was important to find out how many of the participants use e-mails, since, as explained before in
the text, e-mail was one of the most influential tool for spreading information, used by many politicians in order to
increase political participation and persuade people to vote for them. Based on the results received from the survey,
the usage of e-mails differs from person to person (Figure 2).
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Figure 2. Summarized answers for the question: How often do you send or receive email?
8. SOCIAL MEDIA HABITS OF VOTERS IN MONTENEGRO
Social media sites have an enormous power now and it is such that, the number of worldwide users according to
statista.com (2018), reached 2.34 billion and is expected to grow to some 2.95 billion by 2020. The idea of how
many people use social media sites is a great indicator of the remarkable impact that these platforms and
applications can have in our everyday activities, which include political participation as well. From 210
Montenegrins that participated in this research, 205 said that they use social media sites and only 5 are not using
them. According to this 96.2 percent of the population in the Montenegro had a social media profile (Figure 3).

Figure 3: Summarized answers for the question: Do you use social media sites?
Another interesting thing is the gender difference in social media usage. As seen on Figure 3, females (114) are
using social media sites more than male (88 participants).
Next question was related to the social media sites that participants are using. When it comes to this question,
participants in this research answered that Facebook (90.2%) and Instagram (78.5%) are the most preferable ones.
Then comes Twitter with 22.9% of participants that are using it. The new popular social media app, that was
recently launched called Snapchat, was the fourth social media site according to the participants in this research with
17.6% of users (Figure 4).

Figure 4. Summarized answers for the question: Which social media sites do you use?
Concerning the platforms participants said they use, only 31 respondents (Figure 5) answered this question. Most of
them (11 of them) claimed that the Viber is the social media site they use. Other popular social media sites were
LinkedIn (9) and WhatsApp (5).
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Figure 5. Summarized answers for the question: If you are using other Social Media Site, please list them?
9.

THE EXTENT TO WHICH VOTERS ARE POLITICALLY ACTIVE ON SOCIAL MEDIA IN
MONTENEGRO
Users of all social media sites are exposed to a big extent of political content from a number of different people or
social media official pages of political parties or officials. In that regard, it is important to figure out if social media
users are part of social media groups that are of political content. In order to find out to what extent participants of
this survey are exposed to political content, they were asked whether they belong to a social media group that deals
with political issues. According to the answers they gave, 42% of all participants said that they do belong to a social
media group that deals with political issues and 58% said that they do not belong to any group of such content. From
this result, it can be concluded that those big portions of people are actually under the direct influence of political
content.

Figure 6. Summarized answers for the question: Do you belong to a social media group that deals with
political issues?
Becoming friend or follower of a certain celebrity or political figure on social media sites is becoming increasingly
popular among people in Montenegro. They use these sites to associate with public figures, learn about the events
and the news as well as to participate in them, to share their views on different topics, etc. On the other hand,
politicians and political groups from each political orientation, have begun using this opportunity to unify and
communicate with their current and potential supporters at large. The results from the survey that is done for the
purpose of this research are showing that 49.8% of Montenegrins occasionally follow some elected officials,
candidates for office or other political figures on a social media site, 23.4% are following them always and small
portion of 26.8% are never following any political figure on social media sites.
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Figure 7. Summarized answers for the question: Are you following elected officials, presidential candidates or
other political figures on social media sites?
Moreover, when asked about the political interactions they are involved in, on social media sites, politically engaged
users (7.3%) always comment, post or discuss political issues with others on social media sites. Other group of
people (33.7%), on the other hand is also involved in discussions and comments about politics but only occasionally.
In addition, most of the social media sites users in Montenegro (59%) as showed in Figure 8, are never performing
any of these actions on social media sites.

Figure 8. Summarized answers of question: How often do you comment, post, or discuss about politics with
others on social media sites?
Nearly 31.7% of social media users in Montenegro, as you can see in Figure 9, say they have blocked, unfriend or
changed their settings in order to see fewer posts from someone in their feeds because of something related to
politics, while 68.3% of users just try to ignore this kind of posts.

Figure 9. Summarized answers of question: Did you block, unfriend, or change your settings to see less of
someone because of something related to politics?
Although, the people often have negative opinions about the political issues they see on social media, sometimes,
they end up with changing their opinion about political party or candidate just because of something they saw or
read on social media sites. 33.2% of social media users in Montenegro have changed their views on political issues
because of something they saw on those sites. As presented in Figure 10, 66.8% of the participants could not be
influenced through social media sites.
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Figure 10. Summarized answers for the question: Have you ever modified your views about a political issue because
of something you saw on social media?
10. CONCLUSION
Taking into consideration the fact that social media continues to influence people‘s everyday lives and activities
worldwide, scholars continue to investigate this topic from various points of view, and this particular study had an
aim to go a step further in this direction. The number of followers, as well as the frequency and tone of response,
gives the politicians and political parties, or the teams responsible for their campaigns, a relevant guideline on what
will be the next steps of their campaign strategy. Furthermore, with the advanced features of social media sites,
which allow people to share their ideas and thoughts, ordinary people, are also becoming active users and creators of
political content in the online world, which is making the job of politicians and political parties even easier.
Social media use has big effect on political participation and voters engagement all over the world, including
Montenegro, and regardless of the limitations of this research, the results collected take along big contribution to
existing research in political communication.
This research shows that people in Montenegro are very active internet and email users (from 210 participants in the
survey, 118 of them are using internet on regular basis, or in other words every day). When it comes to the gender
difference in internet and e-mail usage, according to the research, we can conclude that female citizens are more
active users of these platforms than male population in Montenegro.
Voters in Montenegro, among other social media use, tend to be active email users, but the extent to which they are
active depends from person to person, depending on their other social media activity, and is more frequent among
those voters who are already politically active.
Social media sites are the platforms that are having the biggest impact on the population all over the world. With the
globalization and technological development, people all over the world are able to connect, communicate, share
their ideas and thoughts and promote certain content that is interesting or important to them.
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APPLICATION OF MIND MAPS IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC
ORGANIZATIONS
Olga Chorbadzhiyska
South-West University "Neofit Rilski – Blagoevgrad, Bulgaria, olga_chorbadjiiska@abv.bg
Abstract: Mind maps are a multifunctional visual tool that is successfully applied in various fields of activity for
modern society. The constantly growing requirements of the external and internal environment in terms of
knowledge, skills and competencies of employees and specialists in the field of public management, presuppose the
use of effective approaches for continuous development, upgrading and generation of creative ideas. The purpose of
this development is to analyze, systematize, justify and summarize the fundamental possibilities for the application
of mind maps in the management of public sector organizations. Logically, the definition of the goal follows the
formulation of the main tasks, which are: analysis of the nature, meaning and applicability of mind maps; outlining
the basic guidelines and approaches when using mind mapping; substantiation of the need and possibilities for
application of mind maps in the management of different types of public sector organizations. The goal set in this
way and the outlined key tasks predetermine the use of qualitative and quantitative research methods, as well as
those that have both qualitative and quantitative varieties. Of the qualitative methods, a desk research was used, of
the quantitative methods - secondary data analysis, of the methods with qualitative and quantitative varieties content analysis. After the analyzes, the following basic results can be summarized: mind maps are used in the
management of public organizations and in particular support the generation of ideas, goal setting, career
development, planning, organization, motivation, communication process and management decisions. In the field of
public management, however, this tool is relatively unknown and less used due to the nature of its specifics.
Therefore, in public sector organizations, mind mapping needs to be more popular, through various internal and
external communication sources. It can be concluded that mind mapping, through self-created mind maps or through
the use of specialized software, supports the management of public organizations and emphasizes the training and
development of human capital in them. It is advisable to create a uniform methodology for the use of mind maps in
public sector organizations (as each organization adapts and applies it according to its needs and specifics) and to
acquaint a wide range of employees and managers with the possibilities of using existing good practice.
Keywords: mind maps, organizations, public sector

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИСЛОВНИ КАРТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Олга Чорбаджийска
Югозападен университет „Неофит Рилски― – Благоевград, България, olga_chorbadjiiska@abv.bg
Резюме: Мисловните карти са многофункционален визуален инструмент, който успешно се прилага в
различни сфери на дейност за съвременното общество. Непрекъснато нарастващите изисквания на външната
и вътрешната средата по отношение на знанията, уменията и компетентностите на работещите и
специалиститите в областта на публичното управление, предполагат използването на ефективни подходи за
непрекъснато развитие, надграждане и генериране на творчески идеи. Целта на настоящата разработка е да
се анализират, систематизират, обосноват и обобщят фундаменталните възможности за приложение на
мисловни карти в управлението на организациите от публичния сектор. Логически от дефинирането на
целта следва и формулирането на основните задачи, които са: анализ на същността, значението и
приложимостта на мисловни карти; очертаване на основните насоки и подходи при използване на мисловно
картиране; обосноваване на необходимостта и възможностите за приложение на мисловни карти в
управлението на различните видове организации от публичния сектор. Така поставената цел и очертаните
ключови задачи предопределят използването на качествени и количествени изследователски методи, както и
такива, които имат както качествени, така и количествени разновидности. От качествените методи е
използвано кабинетно проучване, от количествените методи – вторичен анализ на данни, от методите с
качествени и количествени разновидности – анализ на съдържанието. След направените анализи може да се
обощят следните базови резултати: мисловни карти намират приложение в управлението на организациите
от публичната сфера и по-конкретно подпомагат генерирането на идеи, целеполагането, кариерното
развитие, планирането, организирането, мотивирането, комуникационния процес и вземането на
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управленски решения. В сферата на публичното управление, обаче този инструмент е сравнително непознат
и по-малко използван, поради характера на неговата специфика. Ето защо, в организациите от публичния
сектор, мисловното картиране се нуждае от по-голяма популяризация, посредством различни
вътрешноорганизационни и външни комуникационни източници. Може да се направи генерален извод,
според който мисловното картиране, посредством собственоръчно създадени мисловни карти или чрез
използването на специализиран софтуер подпомага управлението на организациите от публичната сфера и
акцентира на обучението и развитието на човешкия капитал в тях. Препоръчително е да се съдаде единна
методология за използването на мисловни карти в организациите от публичния сектор (като всяка
организация я адаптира и приложи съобразно нуждите и спецификата си) и да се запознаят широк кръг от
служители и ръководители с възможностите за използване на съществуващата добра практика.
Ключови думи: мисловни карти, организации, публичен сектор
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Създател на революционната идея „Мисловни карти― е британският психолог Тони Бюзан. Той е автор,
лектор и съветник на държавни институции, водещи фирми, университети и училища в областта на
уменията за ефективно използване на мозъка, учене и мислене. Световноизвестният метод на мисловните
карти, който неформално е наречен „швейцарското ножче на мозъка― се появява в края на 60-те години на
20 век, първоначално разработен като начин за по-бързо усвояване на знания. Най-голяма популяризация
методът получава с издаването на книгата „Твоят ум може всичко―, по която Тони Бюзан работи съвместно
със своя брат Бари Бюзан. Същата става световен бестселър и настолно базово четиво на различни
специалисти в разнообразни области на познанието, преведен на над 30 езика в над 150 държави.
Мисловните карти, като визуално представяне на мисловния процес, бързо стават популярна творческа,
иновативна и ефективна алтернатива на линейните записки. Те са адаптивен инструмент за почти всичко:
планиране, организиране, създаване, представяне, решаване на проблеми, комуникация и метод за
запомняне на информация. По света милиони хора използват мисловни карти. Водещи компании в световен
мащаб разработват мисловни карти за управление на процеси, ресурси, разработване на нови продукти и
идеи. Все повече се налага тенденцията тази добра практика да се апробира, посредством използването на
бечмаркинг, в организациите от публичния сектор. Вече и в България има организации, които предлагат
обучение за ефикасно използване на мисловни карти, водено от лицензирани коучъри, каквито са
ThinkBuzan.
Целта на настоящата разработка е да се анализират, систематизират, обосноват и обобщят фундаменталните
възможности за приложение на мисловни карти в управлението на организациите от публичния сектор в
Република България. Логически от дефинирането на целта следва и формулирането на основните задачи,
които са: анализ на същността, значението и приложимостта на мисловни карти; очертаване на основните
насоки и подходи при използване на мисловно картиране; обосноваване на необходимостта и
възможностите за приложение на мисловни карти в управлението на различните видове организации от
публичния сектор.
2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
2.1. Основни методи
Дефинираната основна цел и произтичащите от нея задачи, изискват използването на качествени и
количествени изследователски методи, както и такива, които имат както качествени, така и количествени
разновидности. От качествените методи е използвано кабинетно проучване, от количествените методи –
вторичен анализ на данни, от методите с качествени и количествени разновидности – анализ на
съдържанието. По отношение на кабинетното проучване и при вторичния анализ на данни са разгледани
различни източници на информация по поставената проблематика като такива са налични както офлайн,
така и онлайн. При анализа на съдържанието са анализирани основни тези, послания и аргументи в
подкрепа на очертаните предизвикателства (Харалампиев, & Марчев, 2017).
2.2. Същност на мисловните карти (mind maps)
Мисловните карти представляват удобен начин за графично изобразяване процеса на общото системно
мислене. Те са креативно и логическо средство за водене на записки, лесно усвояване на голям обем от
знания, оптимално организиране на времето и като цяло генериране на идеи. Посредством тях е обхванат
фундаменталният набор от кортикални умения – думи, цифри, картини, логика, ритъм, цветове и
пространство. Мисловните карти се опредеят и като практическо средство за изобразяване на мислени
пътища, различни видове изображения и асоциации, които вече съществуват в нашия мозък. Те са
отражение на лъчистото мислене, като базисните елементи при изграждането им са картини, цветове и
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ключови думи. Прилагат се успешно при процесите, свързани с целеполагане, решаване на проблеми,
генериране на идеи (brainstorming), запаметяване на информация, планиране на проекти и много други
(Страхилова, 2019).
От английски език „mind maps“ – „интелектуални карти“ или „карти на знанието“, намират приложение
в управлението на богатата палитра организациии от публичната сфера. Мисловните карти най-често са
представени като диаграми, които се използват за визуално представяне на информация, която е свързана
чрез ключова дума или идея. Могат да се използват за генериране, структуриране и нагледно представяне на
идеи, както и като помощно средство за обучение, за организиране на информацията по време на работни
заседания, за разрешаване на конкретен проблем или за вземане на управленски решения. Основани са на
използването на една централна идея, от която се разклоняват асоциираните с нея подидеи или категории,
като всяка отделна линия е представена чрез ключова дума и визуални елементи (изображения, цветове,
схеми, форми и други). Отделните категории (подидеи, разклонения, елементи) представляват семантични
връзки между части от информацията. Посредством използването на система от думи, изображения, числа,
логика и цвят, се стимулират скритите възможности на мозъка и се повишава капацитета му, подпомагат се
способностите на мозъка за планиране, организиране и запаметяване (Константинов, 2016).
2.3. Базисни характеристики на мисловна карта
Мисловната карта е графичен метод за визуализация на т.нар. лъчисто мислене и има следните базисни
характеристики:
 Обектът (или идеята, целта, стратегията), за който се съставя картата се поставя в центъра;
 Основните разсъждения излизат от централното понятие като клони;
 Клоните включват основно изображение, ключова дума или израз, които са изписани върху линия,
свързана с централното понятие.
 Второстепенните теми се изобразяват като разклонения на базовите клони от по-високото ниво;
 Клоните се свързват в мрежовидна структура (Бюзан, 2010).
Най-общо мисловната карта може да бъде характеризирана като метод за графично представяне на процеса
на системното мислене и нелинеен начин за установяване на приоритети, генериране, обработване,
анализиране, съхраняване и споделяне на информация, както и за обобщаване на знание чрез обработване и
анализиране на поток от информация и стимулиране на логиката и творчеството.
Както пише М. Алексиева мисловните карти от англ.ез. се превеждат чрез различни интерпретации, част от
които са: „интелектуални карти“, „карти на знанието“, „мозъчна карта“, „мисловно картиране“,
„картографиране на мозъка/мисленето“, „карти на интелекта“. Няма единна дефиниция, която да
характеризира изчерпателно, точно и ясно същността на мисловните карти, като същите се определят и
описват с понятията „инструмент―, „метод―, „начин―, „подход за учене― и др. (Алексиева, 2016).
2.4. Създаване на мисловни карти – основни насоки
При съдаването на мисловни карти има два главни подхода, а именно собственоръчно картиране или чрез
употребата на специализиран софтуер. Когато се избере първият подход, се вземат предвид следните
особености:
използване на бял лист хартия формат А4, разположен хоризонтално;
в центъра му се позиционира образ на проблем, задача, цел, генерална идея, стратегия и др.;
от центъра излизат по-плътни разклонения с асоциации към базовата идея (определени думи, изображения,
символи);
централните клони винаги следва да са по-плътни от останалите;
основните разклонения (с по-тънки линии и с по-малка големина на ключовите думи) имат подразклонения,
свързани с ключови думи;
дължината на линията съответства на дължината на думите;
да се използват линии, наподобяващи клони (органични линии – добавят разнообразие в картата, намаляват
монотонността и са по-лесни за запомняне);
да се използва различен цвят за всяко отделно разклонение и да се оставя достатъчно разстояние между тях;
вмъква се и разнообразна визуална декорация – форми, цветове, обем, шрифт, стрелки, изображения;
полезно е да се използват колкото се може повече изображения – вместо думи или като добавка към тях;
поощрява се изграждането на индивидуален стил (Недялков, 2016) .
При употребата на софтуерни инструменти за създаване на мисловни карти следва да се има предвид, че те
са две главни категории – платени и такива са за свободно ползване. Едни от най-добрите безплатни
инструменти и програми са (Стоянов, 2020):
 Whimsical – инструмент за диаграми, мисловни карти и прототипи (Schoeffel, 2019);
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Miro – инструмент за организиране и визуализиране на информация, чрез който може да се
проектират мисловни карти, да се организира информация, да се пишат бележки, да се планират
задачи и т.н. (Meredith, 2020);
 Pencil – позволява да се чертаят различни форми, да се създават прототипи, процеси, мокъпи за
сайтове (модели в умален или реален размер на дизайн или устройство) и всичко, което се
проектира на белия дигитален лист;
 Coggle – инструмент за картографиране на мисли, с който се проектира дадена идея или план;
 Vexlio – програма за мисловни карти, оборудвана с най-важните инструменти за чертане, която
предоставя възможност за създаване на връзки между обектите.
 GitMind – инструмент за водене на бележки, планиране на проекти, работа в екип и други творчески
задачи, които повишават креативността и предоставят готови шаблони на мисловни карти
(Opinaldo, 2020).
Примерна мисловна карата на настоящия доклад (в най-краткия и вариант), направена с помощта на
софтуерния инструмент Whimsical, е представена на фиг.1.
Фиг. 1: Примерна мисловна карта на настоящия доклад

Следва да се подчертае, че и двата подхода за мисловно картиране имат своите предимства и недостатъци.
При избора водещи аргументи следва да бъдат целта по отношение на съставяната мисловна карта, задачите
които логически следват и аудиторията, пред която ще бъде представена (в случаите, при които мисловната
карта се използва като комуникационно средство).
2.5. Възможности за приложение на мисловни карти при управлението на организациите от
публичния сектор в Република България
Mисловните карти намират все по-широко приложение във всички области на социалната реалност. Както
пише Г. Кресналийска управлението на публичния сектор се дефинира като човешка дейност, насочена към
ефективно използване на ограничените ресурси, с които разполагат публичните организации за постигане на
техните цели (Кресналийска, & Мудурска, 2017). Съвременните предизвикателства от външната среда и
новата роля на държавата изискват развиването и използването на нови концепции и модели за развитие на
публичния сектор (Кресналийска, & Василев, 2018). Като вече доказала своята ефективност, добра и
иновативна практика в бизнеса, методологията за използване на мисловни карти може да бъде
трансферирана и прилагана успешно в управлението на организациите от публичния сектор. Сред
разнообразните публични организации, които са обекти на стратегическото управление в публичната сфера,
и в които успешно, може да се приложи мисловното картиране са следните основни категории: организации
подпомагащи функционирането на държавата; организации подпомагащи функционирането на определени
територии; организации поддържащи реда, сигурността и спокойствието на гражданите; публични
предприятия; организации извършващи публични медицински услуги; организации за социални грижи и
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социален патронаж; организации, свързани с публичното образование и възпитание; неправителствени
организации с публични нестопански цели. Най-ценният капитал във вече споменатите системи са хората
(човешки ресурси, човешки капитал), тъй като от една страна непрекъсно се стремят към саморазвитие и
самоактуализация, а от друга условията на външната среда изискват непрекъснато повишаване на нивото им
на компетентност (Василев, Чорбаджийска, & Бельовска, 2018). В този контекст, мисловните карти са
мощно средство за личностно развитие и усъвършенстване, подпомагат работещите в организации от
публичната сфера при усвояване на нови знания, оптимизират планирането на времето в динамичното
ежедневие, улесняват генерирането на идеи и творчески изяви, подобряват паметта и мисловния процес,
развиват комуникацията, планирането, организирането, мотивацията и други функции и процеси.
Водещи експерти в областта на управлението на човешките ресурси в Република България застъпват теза,
според която ключови умения на мениджърите в публичната сфера са идентифицирането и оценяването на
потенциала за развитие на служителите. Дефицитите в тази област са свързани с факта, че повечето хора не
успяват да покажат истинските си умения от самото начало. Ето защо е необходимо да се развиват умения и
да се улавят желанието и потенциала за постигане на успех (Василев и др., 2019). Сред факторите за
развитие на човешкия капитал на преден план изпъкват както формалното образование и обучение, така и
неформалното обучение (Атанасова, 2017). Мисловните карти са подходящ, атрактивен и иновативен
подход за усвояване на нови знания в неформална среда и особено за работещи хора, които целят да се
развиват кариерно. Организационната подкрепа за кариерно развитие на служителите и работещите в
организациите от публичния сектор е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане
на ценни професионалисти (Атанасова, 2018).
Мисловното картиране, посредством собственоръчно създадени мисловни карти или чрез използването на
специализиран софтуер подпомага управлението на организациите от публичната сфера и акцентира на
обучението и развитието на човешкия капитал в тях. Създаването на единна методология за използването на
мисловни карти в организациите от публичния сектор (като всяка организация я адаптира и приложи
съобразно нуждите и спецификата си) и популяризацията на тази добра практика сред широк кръг
ръководители и служители повишава ефективността и качеството на публичното управление.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ
В сферата на публичното управление, мисловните карти са сравнително непознати и по-малко използвани,
поради характера на тяхната специфика. Ето защо, в организациите от публичния сектор, мисловното
картиране се нуждае от по-голяма популяризация, посредством различни вътрешноорганизационни и
външни комуникационни източници. Изключение правят организациите, свързани с публичното
образование и възпитание, където методът мисловно картиране се използва все по-широко. След
направените анализи се обобщиха следните базови резултати: мисловни карти намират приложение в
управлението на организациите от публичната сфера и по-конкретно подпомагат генерирането на идеи,
целеполагането, кариерното развитие, основните управленски функции и свързващи процеси.
Дискусионни са въпросите, свързани с: необходимост от създаването на единна методология за
използването на мисловни карти в организациите от публичния сектор; адаптиране и прилагане съобразно
нуждите и спецификата на съответната организация от публичния сектор; запознаване на широк кръг
служители и ръководители от публичния сектор с възможностите за използване на мисловното картиране
като полезна практика за оптимизирането на работата им.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Натискът на обществената среда по отношение знанията, уменията, ценностите, поведенческите
характеристики и като цяло компетентностите на служителите и работещите в организации от публичния
сектор в Република България, налага като устойчива тенденция необходимостта от постоянно повишаване
на тяхната квалификация. Този факт от една страна обуславя търсенето на ефективни подходи за обучение и
развитие на човешките ресурси във вече споменатите организации, а от друга страна създава напрежение,
стрес и несигурност у служителите и работещите. Отчитайки спецификата на публичното управление и
възможностите по отношение приложението на метода мисловно картиране в организациите от публичия
сектор, може да се направи основен извод, според който мисловните карти подпомагат творческото мислене,
целеполагането, обучението, развитието, планирането, организирането, мотивирането, комуникационния
процес и вземането на управленски решения.
В същността си управлението на организациите от публичния сектор е творчески процес, който изисква
генерирането на ценни идеи в подходящото време и при необходимите за това условия. За успешната
реализация на идеите е необходимо категорично целеполагане, чрез което да се идентифицарат и откроят
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водещите за конкретната организация цели. Обучението, развитието и планирането на кариерата за
работещите в публичния сектор, като основни функции на управлението на човешките ресурси, изпълняват
ролята на мотиватори и фактори за намаляване текучеството на ценни специалисти, които да работят в полза
на обществото.
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SECRET CUSTOMER: TEACHING QUALITY IN PUBLIC ADMINISTRATION
Violeta Toncheva-Zlatkova
University of National and World Economy, Bulgaria, violeta.zlatkova@unwe.bg
Abstract: In the social sciences, a case study is a research method involving an up-close, in-depth, and detailed
examination of a particular case. The case method is well suited for use in public administration courses. Students
may lack related work experience to which to apply the theoretical information presented in the course. Case studies
provide a good opportunity by which theory can be applied to practice, the new knowledge can be tested, the results
can be discussed, the new insights can come. In addition, this method offers an occasion in which students can gain
confidence in their ability to propose and defend their ideas, thereby learning skills they will need as public
administrators, and they will have a proper understanding about quality of public services from the user‘s
perspective.
In European and world practice, a number of methods are used to study various elements of customer satisfaction,
which are focused on attracting them as participants in the service design process and quality improvement. One of
these techniques is "secret customer" monitoring. The first part of this article explains the ―Secret customer‖ as a
well-established technique in the private sector that has transferred to public services: the use of individuals trained
to observe, experience and measure any customer service process, by acting as service users or customers and
reporting back on their findings in a detailed and objective way. This procedure can be used over the telephone, in
face-to-face situations or by email. The idea is to test out the actual customer experience of services, to take a snap
shot of public service delivery and to measure the client‘s satisfaction.
The second part aims to present the application of the ―secret customer‖ technique in the education of students
majoring in Public Administration in the discipline Quality and Competitiveness in the Public Sector. The big
challenges facing students are to go through the whole process, create the necessary documents, carry out the
inspections and provide evidence of their findings. And all this is related to a good knowledge not only of the
methodology and theoretical formulations, but also to the development of soft skills for planning and time
management, teamwork, digital skills and more. This case study motivates students to learn and to explore the topic
of quality, provokes interest and increases their activity; they have chance to see the two sides of the process – as a
customer with his expectations and as a public administrator with difficulties to surpass them.
Keywords: secret customer, quality, public administration, education.
1. INTRODUCTION
Public administration addresses society's needs, and functions based on organisational structures, processes, roles,
relationships, policies and programmes. It shapes sustainable economic prosperity, social cohesion and human
wellbeing. It influences social trust and moulds the conditions for creating public value. Public value is value that is
shared by all actors in society: citizens, businesses, organisations and informal groups. It is the outcome of all
resource allocation decisions taken by all stakeholders in society as a whole. Quality of public administration is
defined by the degree of meeting customer needs. The client is the final and ultimate verifier of service quality. It
can be concluded that customer satisfaction is certainly the most important factor in services. Customers of public
administration are all citizens of a country or region, which assess quality of services provided by the state.
It should be noted that there is a relationship between the needs, expectations and satisfaction. Needs create
expectations, based on perception, as well as on direct experience. If the needs and expectations are properly
understood, the actions taken up adequate and realistic expectations, which have the target of closing the gap
between expectations and experience.
Formation and assessment of quality of public administration services include:
 type of service,
 level of emotional involvement,
 attitude to the rulings of administration,
 level of knowledge about public administration services,
 local taxes and fees,
 standards of service described in law and actually provided.
Quality of service in public administration also depends on economic factors, social factors, organizational and legal
factors, technical and environmental considerations.
Organizational culture present in public administration offices plays a key role. It is an indispensable part of quality
awareness, the ability to think for the benefit of external customers. Continuous quality improvement can
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undoubtedly contribute to a lasting change in culture. In the public administration, we can distinguish three levels of
the development of quality services:
 normative level relating to the development of detailed procedures for quality
 effective level involving the study of effectiveness and efficiency of the quality system,
 satisfactory level guarantees high quality of services.
Service quality is an assessment of how well a delivered service conforms to the client's expectations. Service public
administrators often assess the service quality provided to their customers in order to improve their service, to
quickly identify problems, and to better assess client satisfaction. Service quality plays vital role for customers to
decide which product and service they want to avail and how the product or service and organization is performing.
Customer satisfaction is qualitative phenomenon in nature so it can be measured through quality of the services.
Service quality will help the public structures to realize how they can intervene and gain trust of the customers. The
public organizations are using structured quality management principles, tools and techniques to measure the
satisfaction of costumers.
2. MATERIALS AND METHODS
In practice for decades, mystery shopping in business has been gaining in popularity. The literature, especially
online, is very rich in explaining why a mystery shopping research is very much recommended for various
businesses (Seats, 2010). Laura Livers said that you can find if your salespeople are proficient in explaining and
demonstrating your products or services (Livers, 1999). It can increase sales and improve service. Used as a
benchmark, mystery shopping can pinpoint strengths and weaknesses for training operations and policy refinements
(Leeds, 1996). The results help firms to become proactive about compliances. Mystery shopping can bring managers
at all levels and front-line employees in touch with customer needs and perspectives (Goldsmith, 1997). Moreover, it
seems that sharing long-term results builds the team (Baum, 1998). It makes them feel part of the team and lets them
know that the company‘s objectives are achievable, showing their role in the big picture. Mystery shopping is
common in the business-to-consumer area, with shoppers evaluating and monitoring customer service across all
types of industries. On the business-to-business side, mystery shopping has only been adopted recently but its use is
increasing (Hynd, 2009). You can use more research methods to obtain the information you need. So, you can
combine a survey (quantitative research) with a mystery shopper approach (a qualitative research). Narsh says that
mystery shopping is a great operations tool. But when paired with customer satisfaction research, it becomes an even
better performance improvement tool.
In our case we apply a secret customer in the public administration and especially in the training during seminars in
the discipline Quality and Competitiveness in the Public Sector for students in the last year with a bachelor's degree.
After considering the theoretical concepts and ideas, the different standards and the various aspects, we challenge
the students to participate as secret customers and to share their experiences but not only this – they have to go
through the whole process and to prepare the survey – from customer`s expectations to realization and analyses.
Secret Customer is an observational research methodology that ensures public structures consistently deliver on the
promises they make to customers. It leverages trained ―customers‖ to go through product or service interactions
across one public authority and report back with a detailed and objective account of their experience. Secret
customer helps public organizations understand what their average customer is experiencing, what staff behaviors
should be acknowledged or rewarded, and what parts of the customer service journey can be improved. The results
are aggregated and used to identify and remedy systemic breakdowns of the desired and intended customer
experience. When used effectively, secret customer research can be a powerful performance management tool that
creates awareness around important standards/initiatives and drives organizational behavior change - all in the spirit
of better serving the customer. However, in our experience of designing and implementing public organization
secret customer survey, the students find two sides of the process and understand better the methodology.
The difficulty comes from not misusing the methodology and to not overexpose the role of secret customer, because
the result in a program that does not deliver tangible value or meet the needs of program stakeholders. So, while it‘s
important to understand what secret customer ―is‖ and how it can benefit the organization and the quality
improvement, it is also important to understand what secret customer is not:
 It is not a way to ―spy‖ on employees to catch them in the act of doing wrong.
 It is not a replacement for voice of the customer measurement or other forms of direct customer feedback.
 Secret customer is not limited to measuring compliance to standards ―in place‖ only. Today, the survey (in
plus in COVID-19 situation) can be deployed across any customer channel: one-stop shop, telephone (call
or contact center), and across online and mobile touchpoints (website, email, administrative service
platforms, etc.).
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Beyond these methodological considerations, after a diagnose of existing secret customer study cases, the students
understand that the problematic issues are rooted in poor program design and the implementation of the same
program but with the different goals. In addition, we define some risks:
 Ask the wrong questions, too many questions, or questions that are not important to customers or to quality
of services.
 Prevent that secret customers being recognized and having next level services, different than usual.
 Compilation of time-consuming inquiries, but at the same time to have enough answers for the analyses.
 Defining a basic inquiry leading to main point of interest and provocation to determine the attitude of the
employee in the public organization.
 Focus on the right metrics and properly analyze results and disseminate program findings.
 Deliver better design, better execution and better impact across our secret customer study case.
 Develop specific steps that should be followed to build a successful study case or program and increase its
return on investment.
These are seven simple steps to make a secret customer study case, teaching quality in public administration.
1. Start with strategy
The absence of clear secret customer study case objectives that look to solve a specific question often result in a
diluted program that does not deliver clear value. First, it is the reason to include this type of exercise in education of
quality and what is the goal to achieve – new knowledge, new perception, to practice new skills and to link the
theory with practical issues. We chose the National Revenue Agency, Electronic services for citizens. The main
service is the issuance of a Certificate of no obligation, which requires Personal Identification Code (PIC). Second,
we wanted to check the quality of service provided by the call center staff. We recommend referencing the
organizational strategy for clear direction on the customer-facing initiatives - the client's charter, quality policy and
other documents related to quality service were discussed in detail. From there, we define clear objectives that align
with this strategy and ensure that these objectives are addressed by the secret customer study case. Here are a few
thought starters when looking for inspiration on designing the study case:
 Measuring adherence to specific standards or promises made to customers/citizens;
 Performance of public administration (department, call center, agency, etc.);
 Customer`s experience to find information about services;
 After a new service launch, measuring effectiveness and/or point of compliance.
2. Design with customer in mind
Once strategy is developed, the next step to implementing a smarter secret customer study case is to design with the
customer in mind. The common mistake made by organizations is developing a secret customer program that is
based on what is important to the organization, not their customer. In our case these are the citizens and students in
this role. For example, while it might be important that the employees always wear a nametag, or present themselves
with family name on phone call, the students noted this may or may not be important to them as customers, but it
might be more important that associates are friendly, helpful and knowledgeable. There are various techniques used
to ensure customer feedback is properly embedded. This includes using customer journey maps, conducting driver
analysis with customer satisfaction data, and leveraging focus groups and pilots to inform the design of study case.
Students in group discuss and give thought to key ―moments of truth‖ where can either create pain or delight from
the customer‘s point of view. The main question is ―What are the customer‘s expectations?‖ and students summarize
a list with all their expectations, beliefs and characteristics of the ideal service. Also, they give examples of good
and bad experience, paid attention what language does the customer use to talk about those moments and what is the
meaning of ―exceeding expectations‖. This step is very important. The other point of view was also considered here
- when public organizations or structures fail to view their services through the customer‘s eyes, it often results in
adverse behaviors such as ―score chasing‖ vs. driving outcomes such as reducing customer churn, improving
satisfaction/likelihood to recommend or driving new customer acquisition and retention.
3. Define customer and secret customer requirements
The next best practice is to define the customer and secret customer requirements for the study case. Defining the
customer requirements starts with identifying the target customer profiles (ideally through customer segmentation
data). It needs to be carefully considered of both demographic and psychographic profiles of customer base students. In our study case take part 112 students. Knowing that there will probably be several segments, it is need to
determine which ones will be served by the secret customer program. This, of course, depends on the task - whether
an inspection will be made of a specific administration, territorial directorates, whether international students can be
included, etc. The choice could be to look at a nationally representative sample, or focus on a specific or
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underserved segment. This will then lead to the specific ―personas‖ that customers will either need to fit or the
scenarios they will need to role play.
After defining who the customer will be, next level is the ―rules‖ or requirements for the customer but also for the
public administration itself. Taking the time for explanations and discussions regarding the models of behaviour, the
ways of communication, the overall presentation and the attitude of the customers is essential for the quality
performance of the tasks from study case. We raise awareness about:
 Good communication - having good communication is one of the best ways to be a successful secret
customer and to eliminate the confusion that can arise due to scheduling conflicts and the types of tasks and
administrations.
 Stay objective - it is critical for secret customer to be able to stay as objective as possible. The best secret
customers are those that deliver objective inspections and those who are able to keep a professional mind
about them.
 Be detail oriented – paying close attention to details will make the reports that much better, by taking good
mental or written (for calls) notes and completing the reports with as much attention to detail as possible.
It is important to think about specifics such as the one-shop-stop to visit (or contact centers to place calls to), how
many times to visit that administration, the daypart or day of week to conduct visits, how much time the customer
will need to spend in the administration/on the phone, whether they will need to give personal data, to sign
documents, etc.
4. Design a sound survey instrument
The next step is to design a sound survey instrument. This is the survey the secret customer will fill out after the
interaction with public administration. We use MS Forms to gathering information. The survey itself will capture
what the study case looking to measure and should be built in an organized and systematic manner. Good survey
design is the single biggest factor contributing to interesting case study design and quality issues.
 First, the survey must be kept largely objective. Avoid subjective, perception-based Likert-scale questions
within the survey and instead focus on discrete, binary questions. Some questions, especially when noting
the impressions regarding the service provided: did the employee ask questions / was he / she kind, did
he/she show that he/she wanted to help you, did he/she give you additional information, etc. Likert-scale is
most suitable.
 To avoid issues with customer recall, the survey should be as short as possible (less than 30 questions is
ideal) and always tied to the objectives developed at the outset of the study case.
 Design the survey scoring or weighting scheme, by assigning points to each question that are proportional
and based on question importance.
 Finally, be sure to describe a short story, following the entire inspection and evidence of its implementation
(brochures, documents, photo, screenshot, etc.)
5. Create realistic scenarios and thorough briefing materials
One of the essential moments is to create scenarios/ script and briefing materials in parallel with the survey
instrument. The secret customer scenario differs from the survey itself as it is the script, situation or ―persona‖ that
you would like the secret customer to role play while in the place in public authority (or on the phone, online, etc.
depending on the study case). Briefing materials are leveraged to train the customers on how the interaction should
play out. This is critical to ensuring consistency, quality, and overall success in the study case/ secret customer
program, no matter what size or scale to deploy. The good practice is briefing materials to be deployed via written
instructions that outline each step of the process. While this can be effective, designing a smarter program means
leveraging technology across each phase of the program - including customer briefing. Deploying video briefing
materials via short, engaging multimedia clips is an effective way to illustrate what want to accomplish during the
inspection, while also demonstrating to the customers where they may encounter pivot points throughout the
scenario. We make an written instruction and several online briefings through MC Teams with all explanations and
overview of the scenario and highlights of it. An option is to create an online customer certification to ensure they
understand and have retained the materials. This allows for an added level of confidence and credibility throughout
the teacher on who is conducting the secret customer and the results that come back. In any case the teacher must
conduct calibration inspection (several test) to ensure intended secret customer design is feasible and capturing the
type of information. In addition, the scenarios for conducting the specific monitoring should be: reliable; ethical;
practical; safe for secret clients; objective; suitable.
6. Formulate a smart and strategic sampling plan
The sixth step to design study case program is to formulate a smart and strategic sampling plan. There is no clear-cut
answer to how many inspections should conduct, the number of customers (students) or scenarios should deploy,
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and/or how frequently should be visiting a specific location. However, the rule ―every location, every month‖, very
popular in business, it is not always possible or appropriate for public administration. The sampling plan have to be
tie back to the strategy and objectives. This case study can be run for one month or for one semester and it depends
of objectives and the depth of the research being targeted. The best practice is the timetable or Gantt chart, that
illustrates a project schedule, the dependency relationships between activities and current schedule status. The
students can work for time management skills, project management and planning abilities. Over time, the sample
plan can (and should) be adjusted to meet the changing needs of students or new findings in the study case.
Designing a smart sampling plan also involves determining the right channels to inspection (one-stop shop, contact
center, online and mobile) as well as developing the right mix of all types and complexity. We start with the idea for
traditional secret customer inspections in one-stop shop in different public administration entities, but because of
state of emergency due to COVID-19, we make changes – a phone call in only one public agency and one scenario.
7. Design an analytical plan
The last step in designing an optimal secret customer study case is to design an analytical plan. The analytical plan is
simply an outline of the results that are expected to be obtained after the completion of the study. It outlines the
questions to be answered, hypotheses of these questions and an assessment separately of the analytical approaches
that will be taken to get there. An appropriate analytical plan can help validate or refute the results at the end of the
study. It should not be forgotten to identify the subgroups of information that are important for the analysis - this can
be across geographies, communication channels, methods of providing services and everything else that is
warranted.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
This present material shows the use of secret customer methodology as a case study in Public administration
specialty – in order to depict facts as accurate as possible – of the quality of services provided by the contact
personnel in National Revenue Agency. In order to evaluate the situations that are as similar as possible to the daily
ones, we implemented a „Secret customer‖ program. The purpose of this study consists in determining the
perceptions and opinions of our students who go through the whole process by seven steps, create materials,
scenarios, survey and evaluate, as objective as possible, certain aspects, which are included in an evaluation form.
For the evaluation to be valid, it is a must for all the secret customers to share the same common set of premises,
acquired in advance, and at the end of their inspections, to fill in the evaluation forms their experience in less than
one hour after having the call. The targeted domain is public services, because it is a special, dynamic and very
flexible domain, and the satisfaction of customers (citizens) depends on the high quality of one's performance in
front or in phone call of the customer. At the same time, taking into account the result of this case study, the students
that will offer services as public administrators, is better trained, more aware and better understand the impact and
quality of public services. This case study is an exercise based on the accurate registration of what usually happens
in the administration aimed.
In addition, the following results are achieved:
 The students participated very actively in study case process.
 They have to have certain abilities required by the role given:
 to be well organized, in order to be able to plan the visits/calls according to the imposed time schedule and
to deliver the reports in time;
 to be good observers in order to be able to answer all the questions in the questionnaire;
 to be good narrators in order to be able to describe the inspections they made;
 to be brief (avoiding the insignificant details);
 to be objective (the report describes the inspection and not the secret customer's opinion in general or based
of previous experience).
 They acquired new skills – teamwork, time planning, project management, communication, and refined
their knowledge - quality and public services, etc.
The following restrictions are considered:
 Some students had difficulty getting into a role and working strictly on the scenarios;
 The COVID-19 situation hindered the implementation of the originally conceived study case and it was
adapted.
5. CONCLUSIONS
A smarter designed and optimized secret customer case study will increase the long-term impact on discipline
Quality and Competitiveness in Public Sector. By measuring the proper customer journey and the right channel(s),
can drive improvements throughout the public administration. This kind of research may be considered a solution
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for increasing the quality of the services provided by public organizations. Leveraging the seven steps above for
implement secret customer study case will help improve the design and operational execution of the university
curriculum, but will also drive more impactful results for students and will help create true behavior change across
the quality of service in public administration and the new understanding and perception of quality issues.
The quality and value of the secret customer study case depends on the design and execution of the scenarios used to
test service delivery: planned but simple approaches are likely to be the most effective, it is important to be careful
and to ensure ethical behaviour, to emphasize learning lessons not allocating blame, because the critical issue is the
culture of the organisation, meaning that the identity of the parties involved is not really the point. In conclusion,
this study case gives opportunity to students to see the value of the process from beginning to end, provides an
interesting way to measure the satisfaction of public service delivery and ensure a new focus on quality in public
administration services.
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ETHICS AND STANDARDS OF CONDUCT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION
Gergana Kresnaliyska
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Abstract: Ethics and standards of conduct in public administration are a key component of public relations. The
most important criterion for ethics in public administration should be the "public interest", as the public
administration has as its main purpose to meet public needs and to defend the interests of citizens and organizations.
The public interest is the principal determinant of whether a certain behaviour in public administration is ethical or
not. However, it is necessary to emphasize that to proclaim the public interest, it must be regulated in the
Constitution and the laws of the country. The dynamics of development and the growing public attention to the
ethical aspects of public administration determine the indisputable relevance of the studied issues. The present study
aims to analyze the importance of administrative ethics and to outline the main trends in the field of ethics and
standards of conduct in public administration. In connection with the goal thus defined, the main scientific tasks
consist in the following: to analyze the essence and the main characteristics of the administrative ethics; to consider
the main factors influencing administrative ethics; to analyze the most important elements of the ethical
infrastructure and to outline the important role of the codes of ethics. In methodological terms, the development is
based on the application of the following types of research methods: desk research, secondary data analysis, content
analysis. Due to the complexity and specificity of the researched issues, a complex scientific toolkit was used in the
process of the work. Based on the analyses made, the following main results can be pointed out: issues of ethics in
public administration are becoming increasingly important; the lack of ethics in public administration is much more
noticeable than its presence; codes of ethics play a key role in the ethical infrastructure. A main conclusion can be
made that ethical behaviour in public administration is a key factor for good governance. It is recommended to apply
a set of tools to stimulate ethical behaviour in the public administration, as this will contribute to increasing public
confidence and raising the prestige of the civil service.
Keywords: ethics, administrative ethics, ethical standards, public administration, code of ethics

ЕТИКА И СТАНДАРТИ НА ПОВЕДЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Гергана Кресналийска
Югозападен университет „Неофит Рилски― – Благоевград, България, kresnaliyska@law.swu.bg
Резюме: Етиката и стандартите на поведение в публичната администрация са ключов компонент на
обществените отношения. Най-важният критерий за етичност в публичната администрация трябва да бъде
„общественият интерес‖, тъй като публичната администрация има за свое основно предназначение да
удовлетворява обществените потребности и да отстоява интересите на гражданите и организациите.
Общественият интерес е принципният определител дали определено поведение в публичната администрация
е етично, или не. Необходимо е обаче да се подчертае, че за да се провъзгласи общественият интерес, той
трябва да бъде регламентиран в Конституцията и законите на страната. Динамиката на развитие и
нарастващото обществено внимание към етичните аспекти на държавното управление обуславят
безспорната актуалност на изследваната проблематика. Целта на настоящото изследване е да се анализира
значението на административната етика и да се очертаят основни тенденции в областта на етиката и
стандартите на поведение в публичната администрация. Във връзка с така дефинираната цел основните
научни задачи се състоят в следното: да се анализират същността и основните характеристики на
административната етика; да се разгледат основните фактори, влияещи върху административната етика; да
се анализират най-важните елементи на етичната инфраструктура и да се очертае важната роля на етичните
кодекси. В методологически план разработката се основава на приложението на следните видове
изследователски методи: кабинетно проучване, вторичен анализ на данни, анализ на съдържанието. Поради
сложността и спецификата на изследваната проблематика в процеса на работата е използван комплексен
научен инструментариум. Въз основа на направените анализи може да се посочат следните основни
резултати: въпросите за етиката в публичната администрация придобиват все по-голямо значение; липсата
на етика в публичната администрация се забелязва много повече отколкото наличието й; етичните кодекси
притежават ключова роля в етичната инфраструктура. Може да се направи основен извод, според който
етичното поведение в публичната администрация е ключов фактор за добро държавно управление.
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Препоръчително е прилагането на комплекс от инструменти за стимулиране на етично поведение в
публичната администрация, като това ще допринесе за повишаване на общественото доверие и за издигане
престижа на държавната служба.
Ключови думи: етика, административна етика, етични стандарти, публична администрация, етичен кодекс
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Доброто управление в европейските му измерения е поставено като необходимо изискване за публичната
администрация – както на централно, така и на местно ниво. Правото на добро управление е издигнато в
ранг на основно право на гражданите на Европейския съюз (Кресналийска & Василев, 2018). Хартата на
основните права на Европейския съюз определя сред основните права на гражданите: правото на добра
администрация - чл. 41, и правото на сезиране на Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация
- чл. 43 (Charter of Fundamental Rights of the European Union). Етичното поведение в публичната
администрация се явява ключов фактор за добро държавно управление. Целта на настоящото изследване е
да се анализира значението на административната етика и да се очертаят основни тенденции в областта на
етиката и стандартите на поведение в публичната администрация.
2. MЕТОДОЛОГИЯ
В методологически план разработката се основава на приложението на следните видове изследователски
методи: кабинетно проучване, вторичен анализ на данни, анализ на съдържанието. Поради сложността и
спецификата на изследваната проблематика в процеса на работата е използван комплексен научен
инструментариум.
3. АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА – СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА. ОСНОВНИ
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ АДМИНИСТРАТИВНАТА ЕТИКА
Етиката и стандартите на поведение в публичната администрация са ключов компонент на обществените
отношения. Въпросът за етиката в публичната администрация е особено актуален, като актуалността на
проблематиката „е резултат от устойчивата тенденция да нараства дефицитът на доверие на гражданите към
публичната администрация‖ (Христов, Павлов, & Кацамунска, 2007, с. 211).
В редица публикации на международни институции и организации се поставя акцент върху начините и
възможностите за ефективно противодействие на неетичното поведение в публичната администрация. Нещо
повече, тези институции започнаха да разработват и да прилагат в дейността си различни иструменти за
стимулиране на добри практики и етични стандарти в управлението на различни нива. Например,
Европейският парламент одобри Европейски кодекс за добри практики на администрацията, който се
прилага във всички европейски институции (в първоначалния си вид е одобрен през 2001 г., като
разработката се позовава на актуализираната му версия).
„Етиката на държавните служители е производна на етиката на обществото като цяло в дадена държава.‖
(Къндева & Спиридонова–Хект, 2009, с. 256). Трудно е обаче да се даде едно цялостно и изчерпателно
разбиране за понятието „етика на държавната служба‖. „Етиката в държавната служба е специален вид
етика.‖ (Христов, Павлов, & Кацамунска, 2007, с. 212). Д. Босаер и Кр. Демке (2005, с. 17) дават сравнително
приемлива дефиниция за „публичната етика‖ като „съвкупност от общи ценности и норми в публичната
администрация‖.
Понятията „етос‖, „ценности‖, „етика‖ и „поведение‖ могат да се разглеждат като четирите основни
компонента, които съставят понятието „административна етика‖ (Христов, Павлов, & Кацамунска, 2007, с.
213; Павлов & Михалева, 2008, с. 198; Кресналийска & Чешмеджиева, 2014, с. 162), като тези компоненти
имат следните характеристики:
 Етос – съвкупност от идеали, които формират културата в публичната администрация;
 Ценности – възприети принципи или стандарти, които ръководят преценката кое е добро и кое е
лошо в дейността на публичната администрация;
 Етика – правилата, които трансформират и внедряват етоса и ценностите в ежедневна практика;
 Поведение – конкретните действия и начини на поведение на държавните служители.
Във връзка с етичното поведение се прави разлика между понятията „неетично‖, „незаконно‖ и
„неправилно‖, и на тази основа се разграничават три типа „лошо поведение‖ на служителите в публичната
администрация (Къндева, 2007; Добрев, 2008; Христов, Павлов, & Кацамунска, 2007; Павлов & Михалева,
2008):
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 Неетично – действие или поведение, което е в нарушение на етичните и морални стандарти и
ценности;
 Неправилно – действие или поведение, което е в нарушение на нормалната практика;
 Незаконно – действие или поведение, което е в нарушение на закона.
Най-важният критерий за етичност в публичната администрация трябва да бъде „общественият интерес‖,
тъй като публичната администрация има за свое основно предназначение да удовлетворява обществените
потребности и да отстоява интересите на гражданите и организациите. Общественият интерес е
принципният определител дали определено поведение в публичната администрация е етично, или не.
Необходимо е обаче да се подчертае, че за да се провъзгласи общественият интерес, той трябва да бъде
регламентиран в Конституцията и законите на страната.
Моралните и социалните ценности, които намират израз в обществения интерес и оказват влияние върху
ориентацията на административната етика, могат да бъдат групирани в различни категории. Е. Къндева
(2007, с. 427-428) предлага схема за анализиране на типовете и нивата на обществен морал, която съдържа:
„принципна честност и зачитане на закона‖; „конфликт на интереси‖; „служебна насоченост и процедурна
честност‖; „етика на демократичната отговорност‖; „етика на определянето на държавната политика‖;
„етика на компромиса и социалната интеграция‖.
Съществуват определени фактори, които влият върху административната етика, и се класифицират като:
външни и вътрешни (Къндева, 2007; Павлов & Михалева, 2008; Христов, Павлов, & Кацамунска, 2007).
Като основни външни фактори, оказващи влияние върху административната етика се определят (Къндева,
2007; Добрев, 2008; Павлов & Михалева, 2008; Христов, Павлов, & Кацамунска, 2007): ограниченост на
ресурсите; искания на гражданите; засилен обществен интерес към администрацията; административната
реформа; взаимодействие между държавния сектор и частния сектор; съвременни тенденции в социалните и
моралните норми; интернационализация и глобализация и др.
Основните външни фактори, влияещи върху етиката и поведението на държавните служители, отразяват
процесите на напрежение и противоречие в управлението на съвременната държава. Тези фактори се
проявяват в администрацията на почти всяка държава, като някои от тях са с по-интезивно проявление в
държави, които са в процес на реформиране и модернизиране на своите административни системи.
Вътрешните фактори, влияещи върху административната етика, са тези фактори, които съществуват и
действат вътре в отделната административна организация. Най-важните вътрешни фактори се представят
чрез инфраструктурата на административната етика (Къндева, 2007). „Етичната инфраструктура съдържа
факторите, които влияят или даже определят етиката вътре в самата административна система. Етичната
инфраструктура представлява съвкупност от елементи, които трябва да изпълняват три основни функции:
насочване, контрол и управление.‖ (Къндева, 2007, с. 443).
Съотношението на елементите и тяхната ефективност за изпълнение на посочените основни функции зависи
от културната и политико-административната среда в държавата. Самата инфраструктура е повлияна в
голяма степен от външните фактори. Някои от най-важните елементи на етичната инфраструктура са
(Къндева, 2007; Добрев, 2008): политическо ръководство; условия за организация на държавната служба;
правила за контрол и отчетност; отговорности и стимули на служителите; изисквания за справедливо и
еднакво отношение към всички служители; заплати и възнаграждения; сигурност в кариерата; обучение на
служителите; етични кодекси.
Разграничават се следните форми на неетично поведение (Босаер & Демке, 2005; Христов, Павлов, &
Кацамунска, 2007): корупция, измами, кражби, действия в конфликт на интереси, получаване на подаръци,
злоупотреба с информация, дискриминация и сексуален тормоз и др. Необходимо е да се подчертае, че
задълбоченото изследване на различните форми на неетично поведение в публичната администрация е обект
на бъдещи разработки.
4. СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В
ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Едно от основните предизвикателства към държавното управление в съвременните условия, е
институционалното обновление (Кресналийска & Мудурска, 2017, с. 10). Изследователите насочват
вниманието си и към търсене на нови модели на държавно и публично управление (Кресналийска &
Мудурска, 2017; Кресналийска & Василев, 2018) в отговор на предизвикателствата на динамично
променящата се среда и нарастващите очаквания на гражданите и бизнеса. В този контекст, безспорно се
увеличива необходимостта от прилагането на нови, по-ефективни инструменти за стимулиране на етично
поведение в публичната администрация.
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Използват се редица ключови инструменти за стимулиране на етично поведение в публичната
администрация и установяване на по-открита и прозрачна публична администрация, като в настоящата
разработка се разглеждат някои от тези инструменти.
„Темата за етиката е тясно свързана с темата за индивидуалното и организационното работно изпълнение.‖
(Босаер & Демке, 2005, с. 3). Необходимо е да се отделя повече внимание на връзката между неетичното
поведение и лошото изпълнение на работните задължения. В този контекст, ключов инструмент са
разработването и приложението на „модели на административна компетентност”, като една от ползите от
въвеждането на такива модели е, че „компетентностите са мощен инструмент за подобряване на
индивидуалното изпълнение и постигане на организационните цели‖ (Василев, Стефанова, & Ангелова,
2017, с. 49). Основен елемент от изграждането на работните взаимоотношения, е „социализацията на
новоназначени служители‖ (Чорбаджийска & Серафимова, 2019).
Широко разпространено е схващането относно значението на обучението и дефинирането му като един от
най-ефикасните инструменти за стимулиране на етично поведение. През последните години се лансира
идеята за „самообучаващата се организация‖ на основата на постоянно (системно) обучение, като се
наблюдават и някои нови тенденции в обучението и адаптацията на служителите (Василев & Бельовска,
2018).
Ключов инструмент за стимулиране на етично поведение и установяване на по-отговорна, по-открита и
прозрачна публична администрация, е институцията омбудсман. „Основното предназначение и функция на
омбудсмана е да наблюдава административната дейност на държавата и да бъде възпиращ фактор срещу
злоупотреби с властта, накърняващи правата на човека.‖ (Чешмеджиева, 2016, с. 6). Както посочва
Чешмеджиева (2016, с. 6) институцията омбудсман е „стабилизиращ фактор в обществето‖ и „допринася за
поддържане на общественото доверие в административната система.‖
Като сравнително по-нови инструменти за стимулиране на етично поведение на служителите в публичната
администрация, се определят етичните кодекси и кодексите за поведение. Освен в сферата на публичната
администрация, етичните кодекси играят важна роля и за ефективното осъществяване на публичната власт.
Така например в конституционноправната литература спазването на етичните норми на парламентарно
поведение се разглежда като „организационно-правна гаранция за дейността на народните представители‖
(Мирчева, 2013, с. 158-159).
Ключов инструмент е Европейският кодекс за добри практики на администрацията. Едновременно с
одобряването на Кодекса, Европейският парламент приема резолюция, с която задължава Европейския
омбудсман да прилага кодекса при проверка на случаи на лошо администриране. Съгласно Кодекса
принципите, от които трябва да се ръководят „служителите на публичната администрация на ЕС‖, са
следните: „всеотдайна служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани‖; „почтеност‖;
„обективност‖; „уважение към другите‖; „прозрачност‖. Тези принципи се определят като „пет принципа на
работа на европейската публична администрация‖ (Европейски кодекс за добри практики на
администрацията). Важно е да се отбележи, че Кодексът (както и чл. 41 от Хартата на основните права на
Европейския съюз и „принципите на работа на служителите на публичната администрация‖) е „пряко
приложим единствено по отношение на институциите и служителите на публичната администрация на
Европейския съюз‖ (Европейски кодекс за добри практики на администрацията, с. 11). Сред основните
принципи, заложени в Европейския кодекс за добри практики на администрацията, са: „изискване за
законност‖ (чл. 4); „липса на дискриминация‖ (чл. 5); „недопустимост на злоупотреба с правомощия‖ (чл. 7);
„безпристрастност и независимост‖ (чл. 8); „обективност‖ (чл. 9); „справедливост‖ (чл. 11); „учтивост‖ (чл.
12).
В контекста на европейските принципи, е приетият в Република България Кодекс за поведение на
служителите в държавната администрация (2020). Кодексът има за цел да повиши общественото доверие
в професионализма и почтеността на служителите в държавната администрация, както и да повиши
престижа на държавната служба. При осъществяване на дейността си, служителите в държавната
администрация трябва да спазват следните принципи за поведение: „законност‖; „лоялност‖;
„добросъвестност‖; „безпристрастност‖; „равнопоставеност‖; „отговорност‖; „политически неутралитет‖;
„почтеност‖; „конфиденциалност‖; „отчетност‖; „колегиалност и учтивост‖.
В структурно отношение българският кодекс съдържа отделни глави, в които се предписват правила, които
служителите в държавната администрация трябва да съблюдават: при взаимоотношения с физически лица,
юридически лица и други организации; изисквания за професионално поведение; антикорупционно
поведение (напр. да не бъдат поставяни в икономическа или друга зависимост, както и да не искат и да не
приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на
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служебните им задължения); взаимоотношения с колегите (напр. проявяване на уважение и коректност към
колегите, съобразяване с правото им на личен живот); лично поведение.
Важно е да се отбележи, че според чл. 23 от Кодекса, „при неспазване нормите на поведение в този кодекс
служителите в държавната администрация носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.‖ За разлика от служителите в публичната администрация реализирането на
дисциплинарна отговорност при осъществяването на публичната власт проявява някои особености. Така
например в Решение №10/1992 г. на Конституционния съд на Република България се према, че народните
представители не носят дисциплинарна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в
парламента, без да се изключва възможността за налагане на дисциплинарни мерки при нарушаване на
етичните норми на парламентарно поведение, регламентирани в Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание. Тази позиция се подкрепя и от Мирчева, според която „... дисциплинарна
отговорност се носи за нарушаване на трудовоправни задължения. Докато изказването на мнение и
гласуването в Народното събрание е политическа дейност и не се отнася до отношения от трудовоправен
характер.‖ (Мирчева, 2012, с. 296).
Етичното поведение на служителите в публичната администрация се определя от влиянието на множество
фактори – външни и вътрешни, и прилагането само на един инструмент не може да гарантира етичното
поведение на служителите в публичната администрация.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темата за етиката и стандартите на поведение в публичната администрация е много обширна. В държавитечленки на Европейския съюз възприемането на ценностите е различно, както посочват Д. Босаер и Кр.
Демке (2005, с. 5) „от европейска гледна точка има различни национални и регионални възприятия по
отношение на различните видове неетично поведение.‖
Въз основа на направените анализи може да се посочат следните основни резултати: въпросите за етиката в
публичната администрация придобиват все по-голямо значение; липсата на етика в публичната
администрация се забелязва много повече отколкото наличието й; етичните кодекси притежават ключова
роля в етичната инфраструктура. Може да се направи основен извод, според който етичното поведение в
публичната администрация е ключов фактор за добро държавно управление.
Препоръчително е прилагането на комплекс от инструменти за стимулиране на етично поведение в
публичната администрация, като това ще допринесе за повишаване на общественото доверие и за издигане
престижа на държавната служба.
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GOVERNMENT GRANTS AND GOVERNMENT ASSISTANCE: IMPLEMENTATION
OF THE APPROACHES TO THE PRESENTATION IN THE FINANCIAL
STATEMENTS OF GENERAL PURPOSE IN COMPLIANCE WITH THE
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Hristina Oreshkova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, hristina_oreshkova@abv.bg
Abstract: In my previous article dedicated to the problem it was highlighted that the subject matter of government
grants, known as ‗subsidies, subventions or premiums‘ in post-socialist states in Southeast and Central Europe even
elsewhere, has always been a socially significant one. The issue is also an important area within the subject and
theoretical scope of financial accounting and international financial reporting. Under the pressure of the current
unprecedented crisis that is intensifying, the matter is increasingly gaining relevance as well as the various problems
emerging due to complications and specifics in the reporting practices and the necessity of compliance with
particular regulatory requirements. Undoubtedly the International Accounting Standards Board‘s broad guidelines
influence the reporting entities‘ accounting policies and activities on preparing and presenting financial statements
of general purpose to stakeholders. The compliance with the guidelines for recognition only if certain criteria are
fulfilled, for reliable evaluation and faithful presentation and disclosure possibly will require entities primarily to
thoroughly analyze, judge and assess the essence of any grant they are receiving and attaching conditions in order to
choose and apply the most appropriate accounting approach and method.
The crucial matters of choice of methodology of accounting for, and, of an approach towards appropriate financial
statements presentation of government grants and complete fulfilment of the requirements for adequate disclosure of
both government grants and government assistance that are the focus of the present article from methodological and
practical viewpoint, are comprehensively underscored and discussed. The International Accounting Standards
Board‘s guidelines and fundamental prescriptions that the applicable standards embody, are analyzed in manner
consistent with the author‘s objectives. The primary goal of the author is to analyze and highlight the essence of
broadly endorsed approaches to the accounting for, presentation of, and disclosure of government grants as well as
the disclosure of government assistance only if it is significant from the entity‘s viewpoint, and to illustrate the
implementation of the approaches and methods, approved by the International Accounting Standards Board‘s
authoritative members. Logically, the emphasis is put on the method of ‗gross balance sheet presentation‘ and the
method of ‗net balance sheet presentation‘ of government grants related to assets, through which the income
approach may be applied in the reporting practices. The article also discusses other significant accounting and
financial reporting issues that in the author‘s view are of key importance to the professional community and
financial reporting practice.
Keywords: government grants, government assistance, financial reporting, International Accounting Standards,
International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board;

ДЪРЖАВНИ ДАРЕНИЯ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ:
ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ
ОТЧЕТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
Христина Орешкова
Университет за национално и световно стопанство, София, България, hristina_oreshkova@abv.bg
Резюме: В моята предишна статия, посветена на проблема, беше подчертано, че темата за държавните
дарения, наричани в постсоциалистически държави в Югоизточна и Централна Европа и дори другаде
„субсидии, дотации или премии―, винаги е била социално и обществено значима. Тази тематика и
проблематика е важна област в предметно-теоретичния обхват на счетоводството на предприятието и
международното финансово отчитане. Под натиска на безпрецедентната криза, която се задълбочава,
проблемът все повече придобива актуалност и значимост, както и различните въпроси, възникващи поради
усложнения и специфика в практиката и необходимостта да се спазват определени регулаторни изисквания.
Несъмнено широките указания на Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) влияят на
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счетоводните политики на отчитащите се предприятия, а тези политики направляват дейностите по
изготвяне и представяне на финансовите отчети с общо предназначение на заинтересовани. Същественият
проблем за избор на адекватна методика на счетоводно отчитане и на подход за уместно представяне на
средствата, безвъзмездно предоставени от държавата, във финансовите отчети, както и за пълноценно
изпълнение на изискванията за оповестяване на държавна помощ само ако е значима за предприятието,
които въпроси са в центъра на настоящата статия, се обсъждат както от методологична, така и от
практическа гледна точка. Насоките и важните предписания на Съвета са анализирани по начин, подчинен
на целите на автора. Главната цел е откъм практико-приложен аспект да се изследва и анализира същността
на широко подкрепяни в света подходи, методи и способи на счетоводно отчитане, представяне и
оповестяване на държавни дарения, в т.ч. субсидии, във финансовите отчети с общо предназначение, и да се
открои характерното. В единство с целта на автора в статията се илюстрира прилагането в практиката на
подходите и методите, одобрени от авторитетните членове на Съвета. Не маловажен е и въпросът за
оповестяване на държавната помощ само когато значително е повлияла върху финансово-имуществения
статус на предприятието. Логично, акцентът се поставя върху метода на „брутно― и метода на „нетно―
представяне на безвъзмездно предоставени средства от държавата, свързани с активи, в отчета за
финансовото състояние, чрез които приходният подход се прилага, както и върху начините на представяне
на ползите от получени дарения в отчета за всеобхватния доход. В статията се разглеждат и други важни
специфични счетоводни и финансовоотчетни въпроси, които са от ключово значение за професионалната
общност и практика.
Ключови думи: безвъзмездно предоставени средства от държавата, държавни дарения, държавна помощ,
финансово отчитане, Международни счетоводни стандарти, Международни стандарти за финансово
отчитане, Съвет по международни счетоводни стандарти;
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В счетоводната и финансовоотчетна практика неизбежно възникват много въпроси относно оценяването,
признаването, последващото отчитане и представянето във финансовите отчети с общо предназначение на
различни обекти на счетоводството, включително държавните дарения и ползите, произтичащи от такива
трансфери на ресурси към предприятия. Необходимо е да се подчертае, че не всеки ресурс е „актив― в
счетоводния смисъл на думата. От гледна точка на предприятието като обособена икономическа и отчетна
единица ресурс притежава качествата на актив4 само ако по своята същност е настоящ икономически
ресурс и само ако е контролиран от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият
ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи, курсивът тук и на други места в
статията е мой (Conceptual Framework for Financial Reporting, параграф 4.4.). В новата дефиниция на
Съвета по международни счетоводни стандарти значението на понятието „актив― се разглежда и определя в
три аспекта (CF, параграф 4.5): (а) право (CF, параграфи 4.6–4.13); (б) потенциал за произвеждане на
икономически ползи (CF, параграфи 4.14–4.18); и (в) контрол (CF, параграфи 4.19–4.25).
След дълъг, комплициран и утежнен процес на ревизиране поради разгорещен дебат сред академичната и
професионална общност, който продължи повече от осем години, Съветът по международни счетоводни
стандарти издаде новата Концептуална рамка за финансово отчитане, която, в сравнение с предходната,
съдържа съществени различия и нововъведения относно ключови въпроси, възприемани като алфата и
омегата на счетоводството от векове. Авторът не си поставя за задача да анализира тези промени.
С настоящата статия се цели да се подпомогне практикуващата общност и студентите, проявяващи интерес
към проблема, който е предмет на конкретно изследване и съществена част от сложната и широко обхватна
материя на финансовото счетоводство, известно като счетоводство на предприятието, функциониращо в
реалния сектор на икономиката, наричано нефинансово предприятие. Въз основа на примери, разработени в
съответствие с целта на автора, се илюстрира прилагането на методи на представяне на безвъзмездно
предоставени от държавата средства в индивидуалните финансови отчети с общо предназначение и се
обсъждат и други важни специфични счетоводни и финансовоотчетни въпроси.

4

IASB IFRS Foundation (2018) Conceptual Framework for Financial Reporting (CF), Definition of an asset, Paragraph 4.3: ―An
asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Paragraph 4.4: An economic resource is a
right that has the potential to produce economic benefits. Paragraph 4.5: This section discusses three aspects of those definitions:
(a) right (see paragraphs 4.6–4.13); (b) potential to produce economic benefits (see paragraphs 4.14–4.18); and (c) control (see
paragraphs 4.19–4.25)‖, Issued by the IASB, March 2018, London.
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2. ПРИХОДЕН ПОДХОД
2.1. МЕТОД НА РАЗСРОЧВАНЕ (“THE METHOD OF GROSS BALANCE SHEET PRESENTATION”)
С Международните стандарти за финансово отчитане СМСС препоръчва два метода за представяне във
финансовите отчети на безвъзмездните средства или на съответните части на безвъзмездните средства,
свързани с активи, които (методи) Съветът разглежда като приемливи алтернативи.
Дарение, свързано с амортизируем актив, първоначално се признава като пасив на предприятието
(задължение), а именно – като отложен, отсрочен приход, у нас наричан приход за бъдещи периоди, който се
амортизира, погасява постепенно и на части през отчетните периоди, обхващащи полезния живот на актива.
Частите обичайно са пропорционални на релевантните разходи за амортизация, начислявани за актива за
съответните отчетни периоди, обхващащи полезния живот. Как методът се прилага в практиката се
илюстрира въз основа на следващи примери.
Пример 1. Предприятие, отговарящо на условията по определени критерии, които се отнасят до естеството
на оперативната дейност, получава държавно дарение (субсидия) – 60 000 монетарни единици. Паричните
средства са постъпили по разплащателната сметка на предприятието бенефициент, което е потвърдено от
обслужващата банка по установения ред.
Конкретната цел и предназначението е да се финансира изграждането и въвеждането в експлоатация на
оборудване, необходим компонент за внедряване в оперативната промишлена дейност на иновационна
технология за производство на хранителен продукт, жизнено важен за населението в широк географски
регион на страната. Инвестицията е оценена на 300 000 монетарни единици.
Оборудването е въведено в употреба в предвидените срокове и към датата 31 декември на отчетния период е
записано в състава на нетекущите материални активи по себестойност – 300 000 монетарни единици.
Въз основа на експертиза, преценка и прогноза са определени: полезен живот 4 години, както и остатъчна
стойност – несъществена (незначителна). Избран е линеен метод на амортизация.
Очакваните печалби от оперативната дейност, в която оборудването ще се използва – преди начисляване на
амортизация на оборудването и преди признаване на ползи (приходи) от дарението, възлизат на 150 000
монетарни единици годишно.
В Таблица 1 се съдържа извадка от индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход (отчет за всеобхватния доход), изготвен за всеки от отчетните периоди, обхващащи полезния живот на
актива. Представят се ефектите върху оценките на разходни и приходни статии, повлияни в съответни
пропорции от предхождащото признаване на дарението и на актива, свързан с дарението, в индивидуалния
отчет за финансовото състояние. Това влияние се дължи на признаването на ползи (приходи) от дарението и
на релевантни разходи (които дарението е предназначено да компенсира) в резултатите за едни и същи
отчетни периоди – в Обединеното кралство и Съединените щати принципът на съпоставимост е известен
като ‗the matching concept‘ и ‗the matching convention‘, респективно. Този принцип винаги трябва да се
разглежда във взаимовръзка със счетоводния принцип на начисляването (‗the principle of accrual‘).
Извадка от индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на
предприятието за всеки от отчетните периоди (години), в монетарни единици
Таблица 1

РАЗХОДИ (ЗА) И ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

х

Година
първа

Година
втора

Година
трета

Година
четвърта

Общо

x

монетарни
единици

монетарни
единици

монетарни
единици

монетарни
единици

монетарни
единици

Печалба или загуба от
оперативни дейности

х

х

х

х

х

Печалба от конкретната
оперативна дейност преди
амортизация и дарение

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000

Разходи за амортизация

(75 000)

(75 000)

(75 000)

(75 000)

(300 000)

Други приходи / доходи, в т.ч.
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от държавни дарения
(субсидии)
Печалба или загуба от
конкретната оперативна
дейност (преди данъци)
Печалба или загуба от
оперативни дейности
(преди данъци)

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

90 000

90 000

90 000

90 000

360 000

х

х

х

х

х

В Таблица 2.1. и Таблица 2.2 се съдържат извадки от отчета за финансовото състояние на предприятието към
края на всеки от отчетните периоди, обхващащи полезния живот на актива, в които се представят ефектите
върху оценките на активни и пасивни балансови позиции, произтичащи от получаването и признаването на
дарението и на амортизируемия актив, свързан с дарението.
Извадка от индивидуалния отчет за финансовото състояние (баланс) на предприятието към края на
всеки от отчетните пероди (години), в монетарни единици

АКТИВИ
х

Година първа

Година втора

Година трета

x

в монетарни
единици

в монетарни
единици

в монетарни
единици

Таблица 2.1
Година
четвърта
в монетарни
единици

Нетекущи материални
активи, признати по
себестойност

300 000

300 000

300 000

300 000

Натрупана амортизация

(75 000)

(150 000)

(225 000)

(300 000)

Нетна балансова (преносна)
стойност (сума)

225 000

150 000

75 000

0

х

х

х

х

Обща сума:

Извадка от индивидуалния отчет за финансовото състояние (баланс) на предприятието към края на
всеки от отчетните пероди (години), в монетарни единици (продължение)

ПАСИВИ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТЛОЖЕНИ ПРИХОДИ)

Таблица 2.2

х

Година първа

Година втора

Година трета

Година
четвърта

x

в монетарни
единици

в монетарни
единици

в монетарни
единици

в монетарни
единици

60 000 – 15 000 =
= 45 000

45 000 – 15 000 =
= 30 000

30 000 – 15 000 =
= 15 000

15 000 – 15 000 =
=0

Отложени (отсрочени)
приходи / Приходи за бъдещи
периоди и финансирания
Балансова (преносна)
стойност (сума)
Обща сума:

45 000
х

30 000
х

15 000
х

0
х

2.2. МЕТОД НА НЕТИРАНЕ (“METHOD OF NET BALANCE SHEET PRESENTATION”)
Дарението, свързано с амортизируем актив, се приспада, след надеждно, достоверно оценяване, от
балансовата стойност на актива, с който е свързано, и впоследствие приходите от дарението се признават
имплицитно, като се начисляват амортизационни разходи за актива в пропорционално редуциран, намален
размер. В следващата Таблица 3 се съдържа извадка от индивидуалния отчет за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход на предприятието за всеки от отчетните периоди, като се представят ефектите
върху оценките на съответни разходни позиции, в случай че е приложен методът на нетиране.
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Извадка от индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на
предприятието за всеки от отчетните периоди (години), в монетарни единици
Таблица 3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

х

Година
първа

Година
втора

Година
трета

Година
четвърта

Общо

x

в монетарни
единици

в монетарни
единици

в монетарни
единици

в монетарни
единици

в монетарни
единици

х

х

х

х

х

150 000
(60 000)

150 000
(60 000)

150 000
(60 000)

150 000
(60 000)

600 000
(240 000)

90 000

90 000

90 000

90 000

360 000

х

х

х

х

х

Печалба или загуба от
оперативни дейности
Печалба от конкретната
оперативна дейност преди
амортизация и дарение
Разходи за амортизация
Печалба или загуба от
конкретната оперативна
дейност (преди данъци)
Печалба или загуба от
оперативни дейности
(преди данъци)

В Таблица 4 се съдържат извадки от индивидуалния отчет за финансовото състояние на предприятието към
края на всеки от отчетните периоди, обхващащи полезния живот на актива, в които се представят ефектите
върху оценките на активни балансови статии, дължащи се на получаване на дарение и приспадане на
оценената стойност на дарението от балансовата (преносна) стойност на актива, с който то е свързано.
АКТИВИ
Таблица 4
х

Година
първа

Година
втора

Година
трета

Година
четвърта

x

монетарни
единици

монетарни
единици

монетарни
единици

монетарни
единици

Нетекущи материални активи, признати по
себестойност, намалена с оценената
стойност на държавното дарение
Натрупана амортизация

240 000
(60 000)

240 000
(120 000)

240 000
(180 000)

240 000
(240 000)

Нетна балансова (преносна) стойност (сума)

180 000

120 000

60 000

0

х

х

х

х

Обща сума:

Пример 2. Предприятие получава по разплащателната сметка субсидия от правителството, предназначена да
компенсира 50 на сто от разходите, които предприятието трябва да извърши за изграждане на нетекущ
материален актив, който ще се използва в оперативната промишлена дейност. Историческите разходи за
изграждане на актива са оценени общо на 2 000 000 монетарни единици. Активът е признат (отчетен) по
оценка себестойност към 31 декември на отчетния период.
Въпросът е как субсидията 1000 000 монетарни единици следва да бъде призната в отчета за всеобхватния
доход, ако се допусне, че като елементи на индивидуалната счетоводна политика от ръководството на
предприятието са избрани приходният подход и методът на разсрочване, и метод на амортизация:
A. Линеен метод, при определен полезен живот 5 години; и
Б. Метод на намаляващия се остатък, коефициент на ускорение (повишение), равен на 2, при определен
полезен живот 5 години и респективно, годишна норма на амортизация 40 на сто.
Въз основа на прогноза и експертна оценка се допуска, че остатъчната стойност на амортизируемия актив е
несъществена (незначителна) и, следователно, може да се пренебрегне.
Приходът от субсидията се признава в отчета за всеобхватния доход за периодите, обхващащи полезния
живот на актива, пропорционално на признатите за същите периоди разходи за амортизация, възникващи
във връзка с употребата на актива (приходен подход).
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А. По техниката на линейния метод разпределението на амортизируемата стойност на актива по периоди
се извършва пропорционално на броя на периодите, обхващащи прогнозния полезен живот на актива; това
означава, че частите (квотите), които се припадат, се приписват на отделните независими отчетни периоди,
обхващащи полезния живот, са равни. В Таблица 5 е показано разпределението на амортизируемата
стойност на актива и пропорционалното разпределение на субсидията по периоди:
Отчетни
периоди / години,
обхващащи
полезния живот
на актива

Таблица 5
Нетен разход / приход в
отчета за
всеобхватния доход,
признат в печалбата
или загубата от
оперативна дейност

Първа

монетарни единици
(400 000)

Приходи / доходи от държавни
дарения (субсидии) в отчета за
всеобхватния доход по статия
„Приходи / доходи от държавни
дарения (субсидии)“ или статия
„Други приходи / доходи, в т.ч. от
държавни дарения (субсидии)“
монетарни единици
200 000

Втора

(400 000)

200 000

200 000

Трета

(400 000)

200 000

200 000

(400 000)
(400 000)
(2000 000)

200 000
200 000
1000 000

200 000
200 000
1000 000

x

Четвърта
Пета
Общо:

Разходи за
амортизация в
отчета за
всеобхватния доход по
статия „Разходи за
амортизация“

монетарни единици
200 000

Б.1. При прилагане на метода на намаляващия се остатък 5 и норма 40 на сто възможно разпределение по
отчетни периоди е показано в Таблица 6. Пояснение: линейната годишна амортизационна норма, в
конкретния случай 20%, равно на 1/5 години, умножено по 100, се умножава по избрания коефициент на
ускорение 2, за да се получи ускорената амортизационна норма, равна на 40% в конкретния пример:
Отчетни
периоди / години,
обхващащи
полезния живот
на актива

Разходи за
амортизация в отчета
за всеобхватния доход
по статия „Разходи за
амортизация“

x

монетарни единици

Приходи / доходи от субсидии в
отчета за всеобхватния доход по
статия „Приходи / доходи от
държавни дарения (субсидии)“ или
статия „Други приходи/доходи, в
т.ч. от държавни дарения
(субсидии)“
монетарни единици

Таблица 6
Нетен разход / приход в
отчета за всеобхватния
доход, признат в
печалбата или загубата
от оперативна дейност
монетарни единици

Първа

(800 000)

400 000

(400 000)

Втора

(480 000)

240 000

(240 000)

Трета

(288 000)

144 000

(144 000)

Четвърта

(216 000)

108 000

(108 000)

Пета

(216 000)

108 000

(108 000)

Общо:

(2000 000)

1000 000

(1000 000)

Б.2. Друго възможно пропорционално разпределение по периоди на амортизируемата стойност на актива
и на субсидията, с която активът е свързан, е показано в следващата Таблица 7:
5

По своята същност методът на намаляващия се остатък е комбинация от два метода – метод на намаляващия се остатък
и линеен метод, прилаган през последните две години от полезния живот, независимо от продължителността на
полезния живот на актива. Поради тази причина амортизационните квоти за предпоследната година, четвъртата поредна
в примера, и последната година, петата поредна в примера, са равни. Това се прави, за да се постигне стопроцентово
разпределение (алокиране) на амортизируемата стойност във времето на ограничения полезен живот. Поради
математическата формула и изчислителната техника, характерна за метода на намаляващия се остатък, която
предопределя безкрайно намаляваща геометрична прогресия, се получава неамортизиран остатък след изтичане на
полезния живот. Методът на намаляващия (снижаващия) се остатък и константно-дегресивният метод не трябва да се
отъждествяват, константно-дегресивният метод е разновидност на метода на намаляващия се остатък. (Oreshkova, Н.,
2006, Dissertation, Pages 432, Sofia, National Centre for Information and Documentation).
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Отчетни
периоди / години,
обхващащи
полезния живот
на актива

Разходи за
амортизация в отчета
за всеобхватния доход
(статия „Разходи за
амортизация“)

x

монетарни единици

Приходи / доходи от субсидии в
отчета за всеобхватния доход по
статия „Приходи / доходи от
държавни дарения, в т.ч.
субсидии“ или „Други приходи /
доходи, в т.ч. от държавни
дарения (субсидии)“
монетарни единици

Таблица 7
Нетен разход / приход в
отчета за всеобхватния
доход, признат в
печалбата или загубата
от оперативна дейност
монетарни единици

Първа

(800 000)

400 000

(400 000)

Втора

(480 000)

240 000

(240 000)

Трета

(288 000)

144 000

(144 000)

432 000 х 60 % =
= (259 200)

259 200/2000 000 х 1000 000 =
= 129 600

(129 600)

432 000 х 40% =
= (172 800)

86 400

(86 400)

(2000 000)

1000 000

(1000 000)

Четвърта
Пета
Общо:

Такова разпределение се среща в специализираната литература. Доводът, аргументът е да се запази
дегресията през целия полезен живот на актива и да се избегне прилагането на линейния метод.
3. ДАРЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА КОМПЕНСИРА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ
Предприятие, отговарящо на условията по определени критерии, получава дарение в размер на 30 млн. EUR
за компенсиране (финансиране) на разходи за опазване на околната среда за период от 5 години. Разходите
за опазване на околната среда възлизат общо на 15 млн. EUR, полученото дарение е на стойност 30 млн.
EUR. Разходите за околната среда ще бъдат извършвани, както следва, и пропорционалното разпределение
на ползите (приходите) от дарението по години е, както следва (Вж. Таблица 8):
Таблица 8
Отчетни периоди / години,
през които се извършват разходите за околната
среда

Разходи за опазване
на околната среда, € млн.

Признати приходи / доходи
от дарение, € млн.

x

монетарни единици, €

монетарни единици, €

€ 1 млн.

€ 30 млн. х 1/15 = € 2 млн.

€ 2 млн.

€ 30 млн. х 2/15 = € 4 млн.

€ 3 млн.

€ 30 млн. х 3/15 = € 6 млн.

€ 4 млн.

€ 30 млн. х 4/15 = € 8 млн.

€ 5 млн.

€ 30 млн. х 5/15 = € 10 млн.

€ 15 млн.

€ 30 млн. х 15/15 = € 30 млн.

Първа
Втора
Трета
Четвърта
Пета
Общо:

В случая разпределението на специфичните разходи за опазване на околната среда и пропорционалното
разпределение на субсидията за съответните 5 отчетни години се извършва посредством математическата
формула на аритметична прогресия.
4. ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С АКТИВ, И С ДОПЪЛНИТЕЛНО УСЛОВИЕ, ИЗИСКВАЩО
ОПОВЕСТЯВАНЕ СЪГЛАСНО МСС 37 ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ПАСВИ И УСЛОВНИ
АКТИВИ
Предприятие получава дарение в размер на 100 млн. EUR за закупуване на рафинерия в икономически
неизгоден, изостанал географски регион. Преценява се, че инвестицията в рафинерията възлиза на 200 млн.

909

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
EUR. Второто съпътстващо условие е през следващите пет години ръководството да назначава работници от
местното население, като стриктно спазва съотношението 1:1 (местни работници : външни работници).
Избран е линеен метод на амортизация за период от 10 години. Дарението ще се признае в печалбите или
загубите за период от 10 години. През всяка една от десетте години ще се признава приход от дарението
пропорционално на годишния разход за амортизация на рафинерията, т.е. 10 млн. EUR = 100 млн. EUR,
умножено по 10 %. Поради съществуваща вероятност средствата по дарението да станат възстановими при
евентуално неспазване на второто съпътстващо условие (за поддържане на съотношение 1:1 относно
работната сила през първите пет години), задължително се прави оповестяване в пояснителните бележки
към финансовите отчети за съответните периоди, през които условието е в сила, в съответствие с
изискванията за оповестяване, съдържащи се в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.
5. ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С НЕАМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ
Предприятие е одобрено и получава дарение, 1000 акра земя, в околностите на град. Условието е
предприятието да почисти терена и да построи пътища, като наема работници от местното население.
Правителството е фиксирало минимална работна заплата за наетите лица. Цялата дейност ще се осъществи
за три години. Разходите за дейността са оценени общо на 60 млн. EUR. Сумата ще се изразходва по следния
начин: през първата година – 10 млн. EUR, през втората година – 10 млн. EUR, и през третата година – 40
млн. EUR. Оценката на земята, установена по експертен път към момента на прехвърляне правото на
собственост, възлиза на 120 млн. EUR. Как следва да бъде признато дарението в отчета за всеобхватния
доход? Предприятието следва да признае ползите (приходите) от дарението за период от три години в
пропорции, съразмерни на планираните годишни разходи, за които то е поело задължение да извърши през
следващите три години. Разпределението на дарението, в случая земята, оценена на 120 млн. EUR, по
отчетни периоди е показано в следващата Таблица 9:
Таблица 9
Година
Първа
Втора
Трета
Общо:

Разходи за изпълнение на
планираното задължение
€ 10 млн.
€ 10 млн.
€ 40 млн.
€ 60 млн.

Приходи/доходи от
държавно дарение
€ 120 х 10/60 = € 20 млн.
€ 120 х 10/60 = € 20 млн.
€ 120 х 40/60 = € 80 млн.
€ 120 х 60/60 = € 120 млн.

6. ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ И С ПРИХОДИ
Предприятие получава дарение, оценено на 120 млн. EUR. В съответствие с условията две трети от
дарението трябва да се използва за закупуване на сграда на колеж за обучение на студенти от страни от
третия свят или развиващи се страни. Останалата част от дарението е за „субсидиране на суми“ за
учебни такси на студентите от същите страни през четирите години след датата на получаване на
дарението. Въпросът е как да се разпределят по периоди приходите от дарението и разходите, които
дарението е предназначено да компенсира?
Първоначално, оцененото на 120 млн. EUR дарение следва да се разпредели, както е показано:
Дарение, свързано с амортизируем актив: 80 млн. EUR = 120 млн. EUR х 2/3;
Дарение, свързано с приходи (компенсиране на разходи): 40 млн. EUR = 120 млн. EUR х 1/3.
Дарението, свързано с актива, може да се признае в отчета за всеобхватния доход (печалбите или загубите)
през полезния живот на сградата на колежа, примерно 10 години. Допуска се, че сградата е амортизируем
актив, за който се прилага линеен метод на амортизация. Това означава, че следва да се признава приход от
дарение за всеки от отчетните периоди, обхващащи полезния живот на сградата, 8 млн. EUR годишно (80
млн. EUR х 1/10). Дарението, свързано с приходи (компенсиране на разходи), следва да бъде признато за
период от 4 години; ако се предположи, че субсидирането на таксите за следване ще се извършва на равни
части за период от 4 години, следва да се признава приход от дарение 10 млн. EUR годишно (40 млн. EUR х
1/4). Всеобщо е правилото признатите за съответен период приходи да бъдат пропорционални на
компенсираните за същия период разходи.
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7. НЕЗАБАВНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА КОМПЕНСИРА
ПОНЕСЕНИ, ПРЕТЪРПЕНИ РАЗХОДИ ИЛИ ЗАГУБИ, БЕЗ ДА Е СВЪРЗАНА С БЪДЕЩИ
РАЗХОДИ
В някои случаи целта на трансфериране на парични средства към предприятие е да се окаже незабавна
финансова подкрепа на икономическа единица за съживяване на неефективен бизнес, в по-слабо развити
държави познато като „sick unit‖. Такива дарения не се предоставят, за да стимулират инвестиране на
средства в конкретно определени области или дейности, нито за специални инвестиционни цели, от което да
бъдат получавани приходи в бъдеще, а се предоставят за компенсиране на понесени разходи или натрупани
загуби в минали периоди. Поради това такива дарения трябва да се признават като приход и съответно в
печалбата или загубата за периода, през който предприятието придобива правото на вземане, т.е. за периода,
през който възниква правото на получаване на средствата, в съответствие с принципа „текущо счетоводно
начисляване―.
8. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ
ДЪРЖАВАТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С МСС 20 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
Възстановяването на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, се отчита счетоводно като промяна
на счетоводна приблизителна оценка в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в
счетоводните приблизителни оценки и грешки, към който МСС 20 препраща. Неблагоприятното събитие се
отразява в перспектива, не ретроспективно, т.е. влияе на текущия и на бъдещите финансови резултати.
Възстановяването на безвъзмездни средства, свързани с активи, може да се признава чрез увеличаване на
балансовата стойност на актива или намаляване на салдото по сметката, чрез която е признат отложеният
отсроченият приход, приходът за бъдещи периоди, със сумата, подлежаща на възстановяване, „дължимата за
погасяване сума―. Кумулативната допълнителна амортизация, която е следвало да била призната в печалбата
или загубата до съответната дата при отсъствие на безвъзмездни средства, предоставени от държавата,
незабавно се признава в печалбата или загубата.
Отчитането на възстановяване на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, свързани с отложени
приходи, първо се прилага към неамортизирания, непогасения отложен приход, пасив на предприятието,
признат към момента по отношение на безвъзмездни средства, като същият се отписва. Евентуалното
превишение на по-големия размер на изискуемата сума над задължението следва да се признае като друг
разход за оперативна дейност. Счетоводната статия следва да бъде от модела:
Д-т сметка Безвъзмездни средства, предоставени от държавата
със сумата на салдото
сметка Финансирания на дълготрайни активи
със сумата на салдото
или
Д-т сметка Финансирания за текущата дейност
със сумата на салдото
и
Д-т сметка Други разходи (за оперативна дейност)
със сумата на превишението
К-т сметка Други разчети с бюджета и с ведомства
с изискуемата сума
или
К-т сметка Други кредитори
с изискуемата сума
или
К-т сметка от група 50 Парични средства
с преведената сума
В случай че отложен приход не съществува, например поради това, че дарението е отчетено като текущ
приход за предходен период, т.е., е признато като елемент на печалбата или загубата за предходен период,
подлежащата на възстановяване сума се отчита (признава) незабавно като друг разход за оперативна
дейност, а не като извънреден разход. Съставът на извънредните разходи и приходи в съответствие дори с
предходна версия на МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в
счетоводната политика бе ограничен. Извънредните разходни и приходни позиции бяха игнорирани от
Съвета след дебат и процес на преразглеждане на МСФО. Обстоятелствата, пораждащи неблагоприятното
събитие, каквото е възстановяване на дарение, свързано с актив, може да индикират необходимост от
обмисляне на вероятност за обезценяване на новата балансова стойност на актива, която процедура, ако е
необходима, следва да се извърши в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи.
Пример. В началото на деветата година от полезния живот на оборудване, използвано в оперативната
дейност, с което е свързана държавна субсидия в размер на 360 000 монетарни единици, отпусната за
доставката и монтажа на оборудването, става възстановима (обратно изискуема) поради неспазване на
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съпътстващо условие. Цената на придобиване на оборудването е 900 000 монетарни единици. По преценка
на експертите са определени: полезен живот 10 години и остатъчната стойност – несъществена. Не е
извършвана обезценка, нито преоценка на оборудването до момента. Модел на последващо оценяване –
модел на цената на придобиване, назоваван още „модел на амортизираната историческа стойност―.
Първи случай. В случай че като съставна част на счетоводната политика е възприет методът на нетиране,
чрез който приходният подход може да се прилага, следва да се предприемат счетоводните процедури:
Първо. За коригиране (увеличение) на балансовата стойност на актива, с който субсидията е свързана, и за
начисляване на задължение в размера на подлежащата на възстановяване (обратно изискуема) сума:
Д-т сметка Машини, оборудване и компютри
360 000
аналитична сметка „………………………“
360 000
К-т сметка Други разчети с бюджета и с ведомства
360 000
или
К-т сметка Други кредитори
със същата сума
или
К-т сметка от група 50 Парични средства
със същата сума
Второ. За начисляване на допълнителната амортизация, пропусната поради причина на полученото и
„приспаднато“ дарение, през деветата година от полезния живот на актива се съставя счетоводна статия, с
цел незабавно включване на разхода за амортизация в печалбата или загубата за отчетния период:
Д-т сметка Разходи за амортизация
288 000 (36 000 х 8 години)
К-т сметка Амортизация на
дълготрайни материални активи
288 000
и още за начисляване на амортизация на актива за деветата година се съставя счетоводната статия (допуска
се, че в края на периода/годината се начислява годишната амортизация):
Д-т сметка Разходи за амортизация
90 000
К-т сметка Амортизация на
дълготрайни материални активи
90 000
Пояснение: За деветата и десетата поредна година следва да се начислява амортизация в размер на 90 000
монетарни единици годишно, равно на (54 000 + 36 000) монетарни единици, в случай че не се извършва
процедура по обезценка на актива или не се преразглежда полезният живот на актива.
Втори случай. В случай че като елемент на счетоводната политика е възприет методът на разсрочване, чрез
който приходният подход може да се прилага, се процедира по следния начин:
Всичко признатите разходи за амортизация чрез отчета за всеобхватния доход за изминалите 8 отчетни
години във връзка с употребата на оборудването са в размер на 720 000 монетарни единици.
Пояснение: 720 000 монетарни единици = (900 000 – 0) монетарни единици, умножено по 10 % годишна
амортизационна норма, умножено по 8 години, където 900 000 монетарни единици е историческата цена на
придобиване, с която активът е признат първоначално, а 0 монетарни единици е прогнозираната остатъчната
стойност.
Оттук следва, че неамортизираният (непогасеният) остатък в началото на деветата година е 180 000
монетарни единици = (900 000 – 720 000) монетарни единици. Признатите приходи от държавното дарение
(субсидията) чрез отчета за всеобхватния доход за изминалите 8 отчетни години са в размер на 288 000
монетарни единици. Пояснение: 288 000 м. ед. = 360 000 м. ед. х 10 % годишно х 8 години
Кредитното салдо по сметката от група 75 Приходи за бъдещи периоди и финансирания – сметка 753
Финансирания за дълготрайни/дългосрочни активи, възлиза на 72 000 м. ед. в края на осмата и началото на
деветата година от полезния живот. Счетоводната статия през деветата година следва да бъде:
Д-т сметка Финансирания за дълготрайни
/дългосрочни активи
72 000
Д-т сметка Други разходи (за оперативна дейност)
288 000
К-т сметка Други разчети с бюджета и с ведомства
360 000
или
К-т сметка Други кредитори
със същата сума
И още, за начисляване на амортизацията за деветата поредна година:
Д-т сметка Разходи за амортизация
90 000
К-т сметка Амортизация на
дълготрайни материални активи
90 000
При възстановяване на държавното дарение поради неспазване на съпътстващи условия – и връщане на
паричните средства, получени по държавната субсидия:
Д-т сметка Други разчети с бюджета и с ведомства
360 000
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или

Д-т сметка Други кредитори
К-т сметка от група Парични средства

със същата сума
360 000

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С Международните стандарти за финансово отчитане Съветът по международни счетоводни стандарти
предвижда прилагането на приходния подход чрез алтернативни методи по отношение на представянето във
финансовите отчети както на безвъзмездно предоставени от държавата средства, свързани с активи, така и
на безвъзмездно предоставени от държавата средства, свързани с приходи. Поради това акцентът се поставя
върху приходния, а не върху капиталовия подход.
Предприятието следва да анализира същността на всякаква държавна помощ, която получава, и естеството
на всякакви съпътстващи условия. Ръководството следва да идентифицира и разграничи всички условия,
които пораждат задължения и ангажименти. Периодите, през които възникват разходите за изпълнение на
планирани, предвидени задължения, определят периодите, през които предприятието следва да признава
ползите (приходите) от помощта. Всичко това изисква експертиза и задълбочена преценка, в случай че
корпоративната политика цели да подкрепя обосновано счетоводно отчитане, достоверно представяне и
прозрачно оповестяване посредством финансовите отчети – в полза и на заинтересовани, и на обществото.
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Abstract: The object of interest in this report is the relationship, influence and interaction between the economy as a
science and national security. The main micro and macroeconomic factors and their influence on the ongoing
economic processes are considered. With regard to microeconomic processes, the main microeconomic concepts,
their definitions and possible deviations are considered. The objects of analysis are enterprises and households as
factors of the microenvironment. With regard to enterprises, the study focuses on the demand and supply of
resources in conditions of scarcity. The factors influencing the market equilibrium are analyzed. Emphasis is also
placed on wages and their dynamics under the influence of market factors. The household is a basic economic unit
and the influence of its behavior depends on economic processes, but also economic processes depend on the
behavior of households. The behavior of the supply and demand curve, the income curve and the interaction
between them are studied. From a macroeconomic point of view, the analysis is focused on the main
macroeconomic indicators - inflation, unemployment, employment and the level of gross domestic product and
gross domestic product per capita. Any economic, political, social, and in modern conditions and health shocks have
an impact on the security and stability of economic processes in the country. First of all, the gross domestic product
is considered with the different methods for its calculation. The influence of each of its components is considered,
studied and analyzed separately. Inflation, as a powerful macroeconomic mechanism of influence and its impact on
the security of the economy, also finds a place in the analysis. The relationship between inflation - employment unemployment and the main factors influencing it have been studied. The employment rate is directly related to the
disposable income of households and their consumption. High consumption is the main stimulus of economic
development, and lower consumption plays the role of a brake in the course of economic processes. Determining the
security of the economy are also the processes that take place outside the country - conflicts, national bankruptcies,
refugee waves, etc.
Keywords: Microeconomics, macroeconomics, security, unemployment, employment, inflation
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Резюме: Обект на интерес в настоящият доклад е връзката, влиянието и взаимното въздействие между
икономиката като наука и националната сигурност. Разгледани са основни микро и макроикономически
фактори и влиянието им върху протичащите икономически процеси. По отношение на
микроикономическите процеси се разглеждат основните микроикономически понятия, техните дефиниции и
възможни отклонения. Обект на анализ са предприятията и домакинствата като фактори на микросредата.
По отношение на предприятията, изследването е насочено към търсенето и предлагането на ресурси, в
условията на недостиг. Анализирани са факторите, които влияят на пазарното равновесие. Акцентирано е
също така върху трудовото възнаграждение и неговата динамика под въздействието на пазарните фактори.
Домакинството е основна икономическа единица като влиянието на неговото поведение зависи от
икономическите процеси, но и икономическите процеси зависят от поведението на домакинствата.
Проучено е поведението на кривата на търсенето и предлагането, кривата на дохода и взаимодействието
между тях. От макроикономическа гледна точка анализът е насочен към основните макроикономически
показатели – инфлация, безработица, заетост и равнище на брутният вътрешен продукт и съответно брутен
вътрешен продукт на глава от населението. Всяко икономическо, политическо, социално, а при
съвременните условия и здравно сътресение оказват влияние върху сигурността и стабилността на
икономическите процеси в страната. На първо място е разгледан брутният вътрешен продукт с различните
методи за изчисляването му. Влиянието на всеки негов компонент е разгледано, проучено и анализирано по
отделно. Инфлацията, като мощен макроикономически механизъм за въздействие и нейното влияние върху
сигурността на икономиката също намира място в анализа. Проучена е връзката инфлация – заетост –
безработица и основните фактори оказващи влияние върху нея. Равнището на заетост е в пряка връзка с
разполагаемият доход на домакинствата и тяхното потребление. Високото потребление е основния стимул
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на икономическото развитие, а заниженото потребление играе ролята на спирачка при протичането на
икономическите процеси. Определящи за сигурността на икономиката са също и процесите, които протичат
извън територията на страната – конфликти, национални фалити, бежански вълни и т.н.
Ключови думи: Микроикономика, макроикономика, сигурност, безработица, заетост, инфлация
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Връзката между икономика и сигурност се дефинира, чрез изясняване на понятието „сигурност―. Под
сигурност, най-общо се разбира състояние на една система, при което тя може да функционира нормално,
като се съпротивлява успешно, срещу неблагоприятното влиянието на външни фактори върху нея.
Националната сигурност като състояние на обществото е явление със сложен и многоаспектен характер.
2. ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ
Редица автори обвързват икономиката със сигурността, използвайки понятието „икономическа сигурност―.
Това понятие няма еднозначно определение. Според Слатински ―икономическата сигурност е достъп до
ресурси, финанси и пазари, необходими за поддържане на приемливи нива на благосъстояние и
икономическа мощ на държавата‖ (Слатински, 2000).
Според Ночева „икономическата сигурност може да бъде определена като устойчивост на националната
икономическа система към ендогенните или екзогенните шокове с икономически или политикономически
произход, проявяващ се в нейната способност да неутрализира източниците на заплахи и да минимизира
щетите, нанесени вследствие на реални въздействия от икономически характер.‖ (Ночева, 2011)
Според Вечканов ―икономическата безопасност е икономическа категория, характеризираща такова
състояние на икономиката, при което се осигурява устойчив икономически ръст, оптимално
удовлетворяване на обществените потребности, рационално управление, защита на икономическите
интереси на национално и международно ниво‖ (Вечканов, 2008).
Основен проблем на сигурността е икономическото и осигуряване. Националната сигурност зависи в
значителна степен от икономическата мощ на страната. Икономическото състояние на страната засяга пряко
различни страни на сигурността (Банабакова, 2019).
Социалната сигурност като елемент на икономическата сигурност се разглежда като единство на високо
качество в образованието, здравеопазването, материалните и духовните условия на живот, заетостта,
социалното осигуряване и социалното подпомагане и преодоляване на демографския срив от една страна, а
от друга страна като комплекс от мерки за предпазване на хората, изпаднали в необичайна ситуация
(Терзиев, 2018). Развитието на висшето образование, изследователската и научната дейност, както и
опазването на културно-историческото наследство са основа за предприемане на действия от стратегически
характер при планирането и осъществяването на секторни и общи национални политики за развитие на
личността и обществото (СНС, 2018).
Не всеки проблем е проблем на сигурността, но той става такъв от момента, в който не може да бъде
овладян без структурни трансформации в системата за национална сигурност, в държавата и обществените
отношения.
3. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ СИГУРНОСТТА
Величков класифицира индикаторите за икономическа безопасност в следните групи (Величков, 2002):
• ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП);
• равнището и качеството на живота на населението;
• темпът на инфлацията;
• процентът на безработицата;
• структурата на икономиката;
• държавният дълг;
• имущественото разслоение на обществото;
• криминализацията на икономиката и обществото;
• техническото състояние на производството;
• конкурентоспособността;
• зависимостта от вноса на суровини, енергия и продукция;
• сенчестата икономика;
• състоянието на валутния резерв и др.
Тази класификация е доста детайлна и изброява всички макроикономически показатели, които оказват
влияние върху сигурността на националната икономика.
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Друга класификация, създадена и въведена от проф. Слатински дефинира пет нива на сигурност (Слатински,
2010):
1. Сигурност на Индивида.
2. Сигурност на Групата от индивиди.
3. Сигурност на Държавата.
4. Сигурност на Общността от държави.
5. Сигурност на Света.
В настоящият доклад обект на интерес е националната сигурност или първите три нива на сигурност, според
Слатински като основното внимание е насочено към сигурността на държавата – третото ниво на сигурност.
4. СИГУРНОСТ НА ИНДИВИДА
От икономическа гледна точка сигурността на индивида се отнася да поддържане на определено ниво на
жизнен стандарт, което се постига чрез достъп до ресурси и възможност за осигуряване на финансови
средства. Държавата трябва да осигури възможност на отделният индивид да се труди срещу заплащане.
Качеството на труда, който хората предлагат зависи от техните личностни, физически, интелектуални
качества и най-вече от нивото на завършеното образование. По правило по-високото образование дава
възможност за по-престижна работа, а от там и за по-добро заплащане, осигуряващо по-висок жизнен
стандарт. От значение е и съотношението между търсене и предлагане на труд т.е. ако пазарът е пренаситен
с определени специалисти, въпреки притежаваното образование, хората са принудени да приемат понископлатена работа. Това понижава чувството им за сигурност, предвид по-ниските доходи и усещането за
несигурност.
5. СИГУРНОСТ НА ГРУПАТА ОТ ИНДИВИДИ
Групата е съвкупност от хора с общи ценности и интереси. Групите биват формални и неформални като
един и същ човек едновременно участва в няколко групи. Груповата сигурност се определя от вътрешните
междуличностни взаимоотношения и от външния натиск върху нея. Формалните групи, обикновено са
работни среди – предприятия. Целта на предприятието е да извършва определена икономическа дейност с
цел печалба. Най-общо печалбата е разликата между приходите и разходите на предприятието и зависи
основно от цената на ресурсите. Човешкият капитал е основен ресурс, от чиято цена зависи равнището на
печалбата. От значение е и реализацията на продукцията, на което влияние оказват различните
микроикономически фактори. Сигурността на групата в голяма степен определя сигурността на отделния
индивид.
За да осъществява дейността си, всяка организация се нуждае от ресурси (материални, финансови, човешки,
информационни и т.н.), които да вложи в производствения процес за създаване на блага. Всички ресурси,
които осигуряват осъществяването на производствения процес се определят като производствени фактори.
В зависимост от равнището на използваните технологии, производствените фактори могат да се заместват и
да се допълват. Готов продукт е всяко материално или нематериално благо, с което се задоволяват
потребностите на потребителите. Съотношението между готовия продукт и производствените фактори
(материална база, преподавателски състав, административен състав, разходи за научна дейност и т.н.), които
го създават определя производствената ефективност и се измерва чрез производствената функция.
Производствената функция показва максималното количество продукт, което може да се произведе при
конкретна комбинация от производствени фактори.
Най-общия вид на производствената функция е: Q = f ( Х1, Х2, Х3,…Хn), където: Q е количество готова
продукция; Х1, Х2, Х3,…Хn - използваните производствени фактори в определено количество .
Паричната стойност на ресурсите, вложени в стопанската дейност на фирмата се изразява чрез понятието
разходи. За определянето на величината на разходите са необходими данни относно цените и количествата
на изразходваните производствени фактори. За да се изчислят производствените разходи е нужно да се
умножат количеството производствени фактори по техните цени.
Производствените разходи се подразделят на постоянни, променливи и общи . Постоянни или фиксирани
разходи (FC - fixed costs) са разходите, които не зависят от количеството на произвеждания продукт. Като
фиксирани разходи могат да се определят: енергийни разходи, разходи за наемане на сгради, данъците и
такси и т.н.. Съществуването на постоянни разходи е възможно в краткосрочен период - в дългосрочен
период всички разходи са променливи, а постоянните клонят към нула. Постоянните разходи остават
неизменни, независимо от това колко произвежда фирмата, следователно кривата, която ги изобразява
графично е хоризонтална права линия показано на фигура 1. Променливи разходи (VC - variable costs) са
разходите, които се променят с изменението в количеството на производството. Променливи са всички
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разходи извън постоянните. Общи разходи (TC - total costs) - определят се като обща сума на всички разходи
за производство на определено количество продукция. Общите разходи се формира от общия сбор от сумата
на постоянните (ТFC) и сумата на променливите (ТVC) разходи:
TC = ТFC + ТVC

Фигура 1 Общи, променливи и фиксирани разходи
Приходите се подразделят на общи, средни и пределни:
Общ приход (TR) - общата сума парични постъпления от продадения обем продукт за определено време.
Среден приход (AR )- приходът, който носи единица продукция т.е. какъв приход се получава от обучението
на един студент. Средният приход е равен на общият приход отнесен към общото количество продадена
продукция т.е. средният приход е равен на цената на продукцията. От тук следва, че кривата на търсене и
кривата на средния приход съвпадат т.к. и двете криви отразяват цената, но от различни гледни точки.
Кривата на търсенето дава представа за цената при различни обеми на търсени количества. Кривата на
средния приход представя цената като приход, който може да се получи при единица продадена продукция.
Пределен приход (MR) - допълнителен приход, от всяка допълнителна единица продукт т.е. какъв приход
носи на университета обучението на още един допълнителен студент. Проявява се като прираст на общия
приход (TR), отнесен към прираста на продуктовото количество (AQ).
Изчисляването на пределният приход позволява на организацията да избере този обем продукция, при който
общия приход ще се максимизира. Докато пределният приход е положителна величина, общият приход
расте с увеличаването на продадената продукция. Докато пределният приход е по-голям от средния,
средният приход расте. Когато пределният приход е под средния, с всяко допълнително количество
продадена продукция, средния приход намалява.
Както вече стана ясно, основната цел на фирмата, е да реализира максимална печалба виж фигура 2.
Печалбата е разлика между общите приходи и общите разходи.

Фигура 2 Максимизиране на печалбата
На фигура 2 са представени кривите на общите приходи и общите разходи. Видно е, че печалба се реализира
в интервала Q1Q3, а извън него се отчита загуба при продажбата на продукт. В точките Q1 и Q3 печалбата е
нула, понеже общите приходи са равни на общите разходи. При обем на продукция Q2, фирмата максимална
печалбата си т.к. разликата между общите приходи и общите разходи е най-голяма. Същевременно,
максималната печалба не съвпада с максималния приход. Причината за това е динамиката на пределните
приходи и пределните разходи. В интервала Q1Q2 пределните приходи растат по-бързо от пределните
разходи, поради което с увеличаването на продадената продукция печалбата нараства. В интервала Q2Q3
пределните разходи растат по-бързо от пределните приходи и с всяко допълнително продадено количество
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печалбата намалява. Максимална печалба се получава при обем Q2, при който пределните разходи са равни
на пределните приходи MC =MR .
Колкото повече предприятия максимизират печалбата си в националното стопанство, толкова по-високо е
равнището на сигурност на икономиката.
6. СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА
От политическа гледна точка, под сигурност на държавата се има в предвид опазване на суверенитета и
териториалната цялост. Определя се като чисто публично благо, което не се финансира по равно от всички,
но се потребява общо т.к. никой от потребителите не може да бъде изключен от потреблението дори да не
желае да плаща.
От икономическа гледна точка, под сигурност на държавата се разбира стабилна икономика с устойчив БВП,
ниска безработица, висока заетост и липса на инфлационни процеси.
Брутният вътрешен продукт (БВП) или Gross Domestic Product (GDP) е пазарната стойност на всички стоки
и услуги, предназначени за крайно потребление, произведени в рамките на страната за определен период от
време (най често една година). Брутният вътрешен продукт може да се представи и като сума от
добавъчните стойности, означаваща разлика от постъпленията и производствените разходи за производство
и реализация на продукцията. БВП се подразделя на номинален и реален (Златева, Д, 2018).
Номинален БВП е обемът на БВП, определен при текущи цени, а реален БВП се изчислява като се вземат в
предвид инфлационните процеси и се коригира стойността на компонентите в зависимост от тях. За целта
статистиката взима определена година за ―базова‖ и спрямо нея се изчислява промяната за следващите
периоди, коригирана с процента на инфлацията. Реалния темп на растеж на БВП се пресмята, като индексът
на растежа на номиналния БВП се раздели на индекса на цените през определен период. БВП на човек от
населението позволява да се сравнява темпът на растеж на реалния БВП между страни с различно население
и различна степен на развитие (САЩ, Китай, Швейцария, България).
Растежът на реалния БВП е основен приоритет на икономическата политика на всяка страна. Според
икономистите – кейнсианци (Р. Харот, Е. Домар и др.) условия за икономически растеж са размерът на
спестяването (натрупване на капитала) и равнището на капиталоемкостта на продукта, изразявана чрез
капиталовия коефициент. Според неокласиците (Р. Солоу, Ед. Денисън) темпът на растеж е резултат на
производството на реалния БВП, а за негови фактори се приемат разходите на труд и на капитал и
техническите нововъведения.
За измерване на БВП най-често се използва разходния подход т.к. той определя на обема на БВП чрез
обобщаване на всички разходи за покупка на стоки и услуги. Изчислява се по формулата
GDP = C + IT + G + NExp
Потребителски разходи на домакинствата (С) – това са разходите на домакинствата за покупка на блага за
лично потребление. Те са свързани и с първото и с второто ниво на сигурност. Този тип разходи зависят от
разполагаемият доход на домакинствата, който пък от своя страна зависи от броя и размера на източниците
на доходи.
Инвестиционни разходи на частния бизнес (IT)– това са разходите за брутни вътрешни частни инвестиции,
извършвани вътре в националното стопанство от частния бизнес. Този тип разходи се правят, котгато
икономиката е с високи нива на сигурност, има свободен паричен ресурс и от вложените средства се очаква
сигурна вйзвръщаемост.
Разходи на правителството (G) – за покупка на стоки и услуги – това са разходите за правителствени
покупки, свързани с изпълнението основните функции на правителството. Тези разходи се свързват с
гарантирането на националната сигурност и вътрешния ред, с работата на държавната администрация,
образованието и , здравеопазването и др. Правителството извършва разходи за социално осигуряване и
социални помощи (трансферни плащания), които не се включват в разходите за правителствени покупки на
стоки и услуги.
Разходи за чужденци формирани от чистия износ (NEхр). А чистия износ сам по себе си се формира като
разлика между общия износ (Exp) и общия внос (Imp)
В системата на националните сметки сумата от всички видове парични разходи за крайни стоки и услуги от
вътрешното производство определя обема на БВП:
Дългосрочните фактори със значение за сигурността на икономиката са:
- Качеството и количеството на разполагаемите производствени ресурси – числеността на икономическо
активното население и неговата квалификация; обема на разполагаемите суровини, материали, горива и др
продукти; обема и структурата на брутните инвестиции и нововъведените технологии;
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- Ефективността на използване на разполагаемите ресурси – в зависимост от степента на използване –
величината на фонда на работното място; интензивността на производителността на труда; специализация и
коопериране на производството (икономиите на капиталови ресурси, организацията на труда,
производството и управлението);
- Равнището на цените на ресурсите – то има две разновидности. От гледна точка на кратък срок –
механизмът ―очаквано – действително равнище на цените‖ и от гледна точка на дълъг срок – значение има
друг механизъм: приспособяване цените на ресурсите към изменението на цените на крайните блага.
Именно всички тези фактори, събрани на едно място изменят предлагането в една или друга насока: ако
влиянието е благоприятно предлагането расте, а ако е неблагоприятно – то се свива. Възможно е, обаче,
едни фактори да действат в положителна насока, а други в отрицателна.
Заетостта се разглежда в широк и тесен смисъл. В широк смисъл заети са всички лица, които упражняват
общественополезен труд, независимо от това дали получават доход за това. В тесен смисъл заети са само
тези, които за вложения си труд получават работна заплата, хонорари, плащания по граждански договори и
др. Заетостта може да бъде: пълна, непълна, рационална, нерационална. При пълна е заетостта 100% от
работната сила има работа, но в действителност такова състояние е невъзможно. Винаги има трудоспособни
хора, които в момента учат, преквалифицират се, имат нетрудови доходи, сменят местожителството си и
затова не желаят да работят. Поради тази причина пълна е заетостта, когото незаетите лица са в границите
на естественото равнище на безработица. Непълна е заетостта, когато безработните са над естественото
равнище на безработица или ако работната сила се използва частично.
Сигурността на икономиката в дългосрочен план изисква рационална заетост. При нея не просто се
осигурява работа на трудоспособното население, а оптимално ефективно заетите се използват за
продължителен период от време. Следователно заетостта може да е пълна, но нерационална т.е. всички имат
работа, получават доход, но трудът им е ниско производителен или непълна, но рационална заетост, когато
безработицата е над естественото си равнище, но производството достига предела си при съществуващата
технологична база и организация на труда.
Основните фактори, от които зависи заетостта са: състоянието на икономиката (по време на криза заетостта
намалява, а при оживление и подем – расте); екстензивните и интензивните фактори на растежа; равнището
на данъчното облагане (когато данъчното бреме е високо, предлагането на труд намалява); социална
обезпеченост на населението (когато помощите за безработни са високи и се получават продължително
време, хората не бързат да започнат работа, изчаквайки по-изгодни предложения) (Varbanova, 2017).
Заетостта има икономическо и социално значение. По–високата заетост увеличава обема на брутния
вътрешен продукт и гарантира желаните темпове на растежа. Тя ограничава бедността в обществото и
позволява на заетите по-пълно да задоволят потребностите на своите семейства. Заетостта е непосредствено
свързана с безработицата (Терзиев, 2016).
Безработицата е социално-икономическо явление, при което част от хората не могат да си намерят работа и
се превръщат в относително излишно население. ―За безработен се счита всеки, който е в трудоспособна
възраст в момента, не работи, но не е пенсионер и желае да постъпи .на работа‖.
Безработицата се измерва в абсолютни и относителни величини. Абсолютни величини са броя на
безработните, а относително се измерва нормата на безработица, която е отношение между броя на
безработните и работната сила. N=U/FL.100, където N- норма на безработица; U- брой на безработните
FL- раб. сила
Видовете безработица, в зависимост от факторите, които я предизвикват се дели на текуща, структурна и
циклична.Текущата отразява хората, които доброволно сменят работата си или току що са напуснали
училище. Тя включва хората, които търсят и очакват работа и се приема за неизбежна. Структурната
безработица е свързана с новите технологии и продукти. Технологичния прогрес намалява търсенето на
традиционни професии и увеличава потребността от работна сила с нова квалификация. При нея има
свободни работни места, но работниците нямат необходимата квалификация да ги заемат. Структурно
безработните не могат да получават работа без допълнително обучение и преквалификация. Цикличната
безработица е предизвикана от спада на производството и икономическите кризи. Близка до цикличната е
сезонната безработица, която отразява сезонните колебания на производството в селското стопанство,
туризма, строителството. Тя не се свързва с икономическите цикли.
Винаги има хора, които не са заети. За естествено равнище на безработица се говори, когато факторите,
влияещи върху повишаването или намаляването на работната заплата се намират в равновесие. Когато
безработицата е в естествените си граници пазарът е балансиран. Безработицата отразява неизбежни
процеси на функциониране на пазарния механизъм. Естественото равнище показва каква може да бъде
максималната заетост, съответстваща на потенциалното производство. То е отражение на създадените
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бариери, които ограничават свободното движение на работна сила. Естественото равнище на безработицата
е винаги по-голяма от нула. Естествено равнище на безработица е това, при което силите, които повишават
цените и инфлационното равнище на заплатите са в равновесие.
Естествената безработица може да се снижи чрез: подобряване на информацията за свободните работни
места, професионална подготовка на безработните по търсените специалности, откриване на работни места
от общински и държавни структури, а при нужда, дори намаляване на социалната защита при безработица.
Безработицата ражда икономически и социални проблеми, националното производство е недостатъчно и
БНП (Брутен национален продукт) не достига потенциалния си обем. Чрез закона на Оукън може да се
определи абсолютна загуба на продукция при всяко равнище на безработица. Ако безработицата превишава
естественото си равнище с 1%, то БНП изостава от потенциалния си обем с 2,5% (Терзиев, 2016) .
Безработицата поражда и тежки социални проблеми. Тя е загуба на доходи на домакинствата, промяна на
статуса на хората и социалния престиж, стимулира престъпността и може да доведе до бурни социални
промени и нарушаване на сигурността на местно и национално ниво. Държавата може да засили социалната
защита на безработните, създавайки нови видове заетост, ефективна системи при подготовка на работна
сила, осигурява средства за социално компенсиране при безработица.
Безработицата и заетостта са пряко свързани с равнището на инфлация. Инфлацията е процес на общото
повишаване равнището на цените, при което парите се обезценяват. Това не означава, че непременно всички
цени растат, но общото им равнище се повишава. За да се определи размера на инфлацията трябва да се
познава ценовото равнище, което се измерва с ценовите индекси.
Индексът на потребителските цени е най-използвания показател за ценово равнище. Той е претеглената
средна стойност на потребителската кошница през дадена година отнесена към претеглената средна
стойност на същата потребителска кошница през някоя базисна година. Теглата на различните цени се
получават съобразно икономическата важност през базисната година, т.е. търси се относителния дял на
разходите за съответната стока в потребителския бюджет. Ако три стоки са в една комбинация, то
относителното тегли на ―А‖ ще бъде равно на:
Pa * Qa / (Pa * Qa) + (Pb * Qb) + (Pc * Qc) = относително тегло стока ―А‖
Индекса на цените се получава като се отнесе сумата от произведенията на отделните количества стоки по
техните цени от текущата година върху сумата от същите количества стоки по базисни цени. Ако сме
приели за база 2018 г. и определяме индекса на цените през 2019 г. математически това ще изглежда така:
Yy = Pa19 * Qa18 + Pb19 * Qb18 + Pc19 * Qc18 / Pa19 * Qa18 + Pb18 * Qb18 + Pc18 * Qc18
Количествата от текущия и базисния период са едни и същи.
Индекса на цените се отнася до доходите за стоки и услуги за едно средно домакинство. Това означава, че
индекса сам по себе си надценява увеличаването на цените за едни домакинства и го подценява на други.
Дефлацията е явление обратно на инфлацията. Тя е процес на понижаване на ценовото равнище.
Друг показател за измерване на икономиката е темпа на инфлацията. Той показва каква е скоростта на
инфлацията и се изчислява като от индекса на цените през текущата година се приспадне индекса на цените
от базисната година и получената разлика се раздели на индекса на цените от базисната година:
темп на инфлация = Yt – Yt-1 / Yt-1
Дефлацията е понятие, с което се означава снижаване темповете на инфлацията.
Инфлацията води до повишаването на общото равнище на цените на стоките. Потребителите търсят поевтини стоки, каквито са вносните, в резултат на което намалява търсенето на стоки собствено
производство. Това от своя страна намалява производството, а от там и търсенето на работна сила и
безработица. Или инфлацията „изяжда― разполагаемият доход на домакинствата и техните спестявания, от
което следва, че те изпадат в ситуация на несигурност и не са склонни да разходват средства над критичния
минимум. Темпът на инфлация се отнася до общото равнище на цените, а то зависи от парите в обръщение и
покупателната способност.
В наши дни обаче има ли сигурност, има и мир, но обратното вече не е вярно. Сигурността е много повече
от мира.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
 Икономиката и сигурността са взаимносвързани и взаимнозависими. Стабилното състояние на
икономиката е гаранция за националната сигурност (на държавно ниво). Същевременно сигурността е
необходимо условие за икономически растеж.
 Сигурността на индивида се основава на поддържането на определен стандарт на живот, при който той
може безпроблемно да задоволява основните си потребности.
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 Сигурността на групата се свежда до сигурността на организациите, в които те участват – формални, под
формата на предприятия и неформални.
 Сигурността на икономиката на ниво държава се гарантира и от стабилните трендове на
макроикономическите показатели.
ПРЕПРАТКИ
Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България Приета с Решение на НС от
14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.
Банабакова, В (2019). Социалната логистика и сигурността – национална, икономическа и социална,
Сборник доклади от научна конференция„Актуални проблеми на сигурността‖том 3, В. Търново,
2019, ISSN 2367-7465, 114
Вечканов, Г. (2008). Экономическая безопасность. М.: Питер, 45.
Величков, И. (2002). Сигурност, Еко Принт, София.
Златева, Д. и др. (2018). Учебник по Макроикономика / Емил Панушев, Иван Бянов, Невена Бянова, Даниел
Диманов, Едуард Маринов - Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и
Методий―, 261. ISBN 978-619-208-148-5.
Ночева, М. (2011). Икономически аспекти на сигурността и конкурентоспособността в условия на криза. С.:
ВТУ„Т. Каблешков‖, 8.
Слатински, Н. (2000). Измерения на сигурността. С.: Парадигма, 3.
Слатински, Н. (2010). Петте нива на сигурността, Военно издателство, София, 9.
Terziev, V. (2018 ). Policies and instruments for social development. Academy of Innovation and Sustainability,
Plovdiv, 44
Терзиев, В. (2016). Обучение, основано на компетенции, в публичните служби за заетост (Competencebased training in public employment services), Tenth International Scientific Conference The power of
knowledge, 7-9 Oc-tober 2016, Agia Triada, Republic of Greece, Knowledge International Journal Scientific papers, Institute of Knowledge Management, Skopje.
Терзиев, В. (2016). Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта
на заетостта и безработицата, Списание „Икономика 21―, СА „Д.А. Ценов― – Свищов
Varbanova, B., (2017). Vicious circle of subsidized employment, International Conference Knowledge-Based
Organization, Land Forces Acade-my "Nicolae Balcescu" Sibiu-Romania, 2017, ISBN 978-973-153-273-8,
339

922

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
THE ROLE OF INTELLIGENCE FROM HUMAN SOURCES IN THE FIGHT
AGAINST TERRORISM
Nenad Taneski
Military Academy – Skopje, N. Macedonia, nenoreal@yahoo.com
Aleksandar Petrovski
Military Academy – Skopje, N. Macedonia, aleksopetrovski@gmail.com
Afrim Idrizi
Ministry of defence, N. Macedonia, afrimidi@yahoo.com
Abstract: In recent years, a series of terrorist attacks have been carried out on European soil against state
institutions, diplomats, foreign armed forces and civilians. With the new security challenges, there is a need for
strong intelligence services, which will function in every aspect of the threats and will use all human and technical
capacities. However, the use of these capacities as well as the results that will arise will depend on their operational
capabilities. This means that human resources will have to be upgraded and directed deep into the root of this type of
hybrid threat. If previously it was thought that the front of terrorist organizations is in Syria, Iraq, Afghanistan, etc.,
now the front has moved to Western European capitals and the United States. The ideology under which these
attacks were carried out, defined as terrorist, is the driving force behind the emergence of hybrid threats. After
facing such phenomena, the need to study them and obtain as much information as possible that will help for
prevention in the future is inevitable. Intelligence with all its disciplines is central to the modern world, which faces
hybrid and unconventional wars. Today in the age of modern and highly sophisticated technology, the importance of
information is crucial in the fight against these phenomena. By changing the trends of warfare, the trends of
intelligence are also changing. But the purpose and principles of intelligence always remain the same. At the global
level, an important factor in dealing with terrorism is the coordination and cooperation of related and partner
services that have information obtained with the help of intelligence disciplines, and mostly through intelligence
with human sources - HUMINT. Human intelligence (HUMINT) is defined as any information that can be gathered
from human sources. Intelligence operations using human sources are extremely complex and risky and therefore
require prior detailed preparation based on established rules and procedures. Any deviation in the work of the
intelligence services from the concept of dealing with these threats, will contribute to reducing the success of
prevention and elimination of threats. HUMINT is an imperative for successfully dealing with modern terrorist
organizations and their influence in the world. Detailed planning and coordinated action of the intelligence services,
through cooperation, dissemination and exchange of information, is necessary to deal with the emergence of modern
hybrid threats. HUMINT is a crucial element in the process of preventing and dealing with terrorism, and its
successful implementation will reduce or completely neutralize terrorist threats.
Keywords: intelligence, terrorism, security, HUMINT
1. INTRODUCTION
The world is not getting any safer, and espionage remains our first line of defense. 6 Intelligence is the process by
which specific types of information important to national security are requested, collected, analyzed, and provided to
policymakers; the products of that process; the safeguarding of these processes and this information by
counterintelligence activities; the carrying out of operations as requested by lawful authorities.7 Information is much
more valuable. The U.S. Intelligence Community uses the term ‗All-source Intelligence‘ (synonymous with ‗Fusion
Intelligence‘), which means use of as many sources as possible (HUMINT, GEOINT, SIGINT, MASINT, and
OSINT) to prepare the final intelligence product. 8 The history of HUMINT is well documented over time by great
civilizations around the world. Ancient Chinese and Indian military theorists (Sun Tzu - The Art of War and
Chanakia - Artasastra) wrote the basics of intelligence. Chanakia student Chandraguptra Maipsa (founder of the
Maipsa Empire) used secret methods and operations to expand and survive his empire. The ancient Egyptians
developed a system for gathering information. Their Hebrew rivals also used spies, which is even documented in the
Bible. There are other examples in the Torah and the Qur'an, which describe the idea of practicing HUMINT that
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exists and appears in all civilizations, cultures and histories around the world. The ancient Greeks and Romans
developed spy networks in order to gain an advantage over rivals and maintain control over empires. The Athenians
used the trade to gather information about the Aegean Sea. Even Alexander the Great used Greek merchants and
adventurers in Persia as sources to plan his expedition to Asia Minor and the Middle East. The Romans relied on
their diplomats and merchants to gather information from various parts of the Mediterranean. It is important to note
that the use of information from sources in different professions was not relatively new. The HUMINT intelligence
discipline in the 21st century has changed dramatically from the time of the world wars. The Cold War is a period of
revolution in industry, with new opportunities for information gathering. One of the main obstacles facing HUMINT
is the technological development in communications, surveillance, satellites, information age, etc., which makes
HUMINT obsolete. Intelligence analysis is the process by which collected information is evaluated and integrated
with existing information to facilitate intelligence production. 9
2. HUMINT - Intelligence from human sources
HUMINT is a type of intelligence that arises from information gathered and provided through human sources. As
one of the ways to collect intelligence, HUMINT is always available, allows easy assignment and reassignment of
questions and has a low level of demand for technical and financial support. HUMINT is an organized and focused
process that encompasses a wide range of intelligence disciplines. Most HUMINT activities are performed outdoors
and covertly. HUMINT is fused, controlled, and coordinated with other ways of gathering intelligence. The
reliability of intelligence obtained from a HUMINT source is verified through other means of gathering intelligence.
HUMINT confirms and expands the intelligence obtained with IMINT and SIGINT. Technology cannot always
provide a complete understanding of the environment: local attitudes, opinions, identities, the importance of key
people in the environment, their interconnectedness, and so on. HUMINT supports counterintelligence data
collection activities by supplementing and supporting its functions. HUMINT is a planned and organized activity
that is realized through designated and non-designated HUMINT operations. HUMINT operation is a set of
procedures and activities undertaken in order to collect data of intelligence significance. The HUMINT operation is
planned, organized and carried out by the operating agents and arises from the Primary/Priority Intelligence
Requirements of managers at all levels. HUMINT operations involve the controlled and coordinated deployment of
intelligence-gathering personnel. Agents who plan and implement HUMINT operations in the scope of their work
use authorized and prescribed operational technical means and methods. Sources used to gather intelligence during
the implementation of HUMINT operations are:
- Allies;
- Prisoners of war;
- Deserters;
- Refugees;
- Civil officials;
- The local population;
- Persons with whom organized cooperation has been established and who knowingly, without any coercion provide
certain information;
- NGOs involved in activities in areas of interest to intelligence services;
- All other sources, which will be assessed that can provide intelligence.
3. A MODERN APPROACH TO HUMINT INTELLIGENCE
While the setting for the 9/11 Twin Towers attacks has focused on significantly improving the US intelligence
community's HUMINT capabilities, implementation of concrete changes has remained limited. At the institutional
level, the establishment of specific HUMINT units within the CIA and DIA has further strengthened the position of
HUMINT intelligence in the US intelligence community as a key method of gathering intelligence. U.S. intelligence
services have shifted the focus of their engagement from state to non-state actors, such as terrorist groups and
insurgent organizations. In that regard, this step was taken to favor the growing implementation of HUMINT.10
Within the Ministry of Defense, activities were initiated aimed at greater use of HUMINT, which resulted in the
application of tactical and operational intelligence by HUMINT, from military personnel on the front line. However,
the dependence of the US intelligence community on technological means of gathering intelligence has made the
above improvements insignificant. This is especially true of the CIA, due to their preoccupation with conducting
covert operations, carried out by drones against foreign targets, which does not mean that the Agency has given up
9
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on gathering strategic intelligence through HUMINT. Eventually, the US intelligence community came to the point
where there was a desperate need for operatives with appropriate language skills. Given the fact that the United
States has a huge selection of potential candidates with such abilities, the problem is probably in the strict
procedures for obtaining security certification and security checks that potential candidates undergo, such as prescreening, favoring candidates from certain demographic groups. Given all the capabilities of the US intelligence
community (technical, logistical and financial), the role of HUMINT is expected to gradually diminish.
Agencies in the UK had hoped that with enough data, they would pave the way for better intelligence analysis to
avoid a "strategic surprise" and provide early warning and scanning of potential threats. Detailed analysis of the
situation and available intelligence, aim to detect early indicators of political and social crisis, unrest, signs of
growing economic instability or lack of resources. The new Alan Turing Institute at the British Library has partnered
with industry, government and academia to work on data-driven solutions to a variety of challenges, including
national security. Here, the intelligence community in the UK raises the question, given the volume of data and the
unpredictability of human behavior, whether it is possible for intelligence agencies to conduct a realistic predictive
analysis. In the UK, GCHQ and MI6 operate covertly and with maximum coordination. The collected data is used
for what is called "targeted discovery" - targeting individuals based on their online data traces - which could use
more specialized recruitment techniques and methods.11 In the past, one GCHQ analyst could pursue a dozen goals;
now it may take dozens of analysts to pursue a goal that is well-trained and well-known. This means that
HUMINTIMA plays a very important role. A well-concealed and infiltrated spy in a group like Al Qaeda or IS can
provide very precise and specific information and details about a person who is of interest to MI6, even if that
person practices and has a good security culture. The UK intelligence services 12 target individuals through the use of
both HUMINT and technical information. GCHQ analysts can identify patterns and habits in online activities, while
MI6 operatives recruit field agents. In joint coordination and cooperation, it was concluded that GCHQ and MI6
give significantly more results, and the effectiveness is far greater. In any case, the UK intelligence community
confirms the fact that there is information that an operative is unable to provide. As in the United States, the balance
is shifting in Britain's intelligence services. GCHQ is almost twice as big as MI6, and because of this, MI6
understands that they will need to adapt and develop new HUMINT capabilities, requiring all operatives to have
digital skills.
In the period since the founding of the state of Israel, all organizations in the Israeli intelligence community have
relied mainly or perhaps solely on HUMINT intelligence. The effect of HUMINT at that time was enormous, and its
contribution to gathering information on the capabilities of the Arab armies was crucial to maintaining the positions.
Eli Cohen (Damascus), Wolfgang Lotz (Egypt - known as the Eye of Tel Aviv in Cairo), Max Binet and Sylvia
Raphael in many Arab and non-Arab countries were considered historical examples of Israel's intelligence
community at that time.13 Even before the Yom Kippur War, the Mossad hired Marwan Ashraf, the son-in-law of
Egyptian President Gamal Abdel Nasser, as a top source who ceded Egyptian military capabilities and intentions to
the Mossad with great accuracy and credibility. Even King Hussein, although not an Israeli spy or agent, issued an
early warning of the possibility of war in 1973, which could also be treated as a source of HUMINT. However, even
before the start of the Yom Kippur War in 1973, the Israeli intelligence service14 relied heavily on technical
intelligence, which at the time included only SIGINT. The 8200 unit, which was part of Israel's military intelligence,
is considered one of the best SIGINT agencies in the world, perhaps with the same status as the National Security
Agency (NSA), although far smaller in terms of budget and manpower. Israel, although a small country, is one of
the pioneers in IMINT, having developed and put into use some of the most modern intelligence satellites. Mossad
is considered one of the world's leading intelligence agencies in the field of high-tech electronics, implemented for
intelligence purposes. It has developed a powerful computer database, known as PROMIS, that can store and
retrieve vast amounts of information. The technology has even been sold by Mossad to foreign intelligence
communities. Although due to the imposed needs, the Israeli intelligence community has developed HUMINT to
perfection, still with the change of threats and challenges, they have quickly and effectively adapted to the new
trends. In those tendencies, HUMINT is used in combination with several techniques and methods of intelligence,
where high-tech equipment is implemented. The vision for a modern operative is seen in the use of highly trained
operatives, equipped with high-tech operational-tactical means, simultaneously using several intelligence methods
11
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and techniques, coordinated by operational centers. As a common feature of modern intelligence services, which in
their history of operational activities were known for outstanding HUMINT operatives, is the technological
advancement and implementation of technical intelligence in every operational segment and method of HUMINT
intelligence. The development of the intelligence services depends on their ability and capacities (personnel,
financial, political) to follow the new current trends and to adapt to the new challenges, threats and methods of
intelligence.
4. HUMINT IN THE PREVENTION OF TERRORIST THREATS
With the help of HUMINT, the main intelligence was provided, which ultimately led to the elimination of Osama
bin Laden and Abu Bakr al-Baghdadi (leaders of al-Qaeda and Islamic State). When we rely on one aspect of
technology above all others, we greatly reduce our accuracy in the intelligence we collect. Collecting large amounts
of data in the form of high-resolution images or intercepted radio-telecommunications connections will not in itself
reveal the intent of the enemy about whom we collect information. However, in the context of that data, in the form
of images or intercepted radio-telecommunications links, by implementing and incorporating HUMINT, a more
detailed and comprehensive assessment of the situation can be made for the end user or decision maker. Even in the
case when an intelligence operation is carried out using HUMINT, from the aspect of visual or audio access, the
vague details additionally impose the necessity of the use of technical operational means. However, technology can
only give us insight into what is happening in the present, but without the human factor, we lose the predictable
aspect.
This incorporation of multiple disciplines for gathering intelligence is called cross-referencing and this application
contributes to the creation of a precise end product.15 In uncovering certain conspiracies and plans to carry out
terrorist attacks, intelligence is gathered through investigations of suspects and indicative persons. However, what is
secretive and extremely conspiratorial in carrying out such HUMINT operations is infiltrating or recruiting members
of certain terrorist groups. Infiltration into terrorist cells helps intelligence workers gain good intelligence about
counter-terrorism activities and group membership, as well as direct executions of terrorist leaders. One of the more
serious problems when using HUMINT sources is the difficulty in infiltrating the terrorist organization, primarily
due to the obvious fears of discovering and liquidating the source. Infiltrating an undercover agent into a terrorist
cell or larger group is particularly difficult because of their loyalty to a larger faith-based community. For example,
when a member of a pan-Islamic jihadist group is extremely loyal to the Islamic community and outside the group,
under these circumstances, its recruitment becomes almost impossible. However, when engaging HUMINT in the
prevention against terrorism, it is necessary to gather information primarily about its own population, the conditions
in its country, the perceptions of the population. 16 In the process of processing information obtained through
HUMINT, the most important thing is to determine the reliability of the information and the credibility of the
source.17 In the current and practical application of intelligence terms, a clear distinction is made between the terms
"official" and "unofficial" cover-up"Official" cover-up refers to the cover-up of an intelligence officer / operative,
such as a diplomat or other type of officer, who would be sent abroad, usually to the embassy of the country of
origin. The "unofficial" cover-up refers to any other way that the operative uses in his engagement (businessman,
journalist, tourist, etc.). An unofficial operative can conceal his nationality, ie present himself as a citizen of another
country, as well as present himself as a migrant. The use of official cover-up has several advantages, and diplomatic
immunity is one of the most important benefits. If his intelligence activities are detected by domestic services,
international law restricts the host country from declaring him a "persona non grata" and expelling him from the
country. In addition, posing as a diplomat gives the operative an advantage for easier access to potential sources. As
a diplomat, the operative will no doubt meet with government officials from the host country, without raising any
doubts about himself. In fact, since other countries with their embassies will also use official cover-ups for their
intelligence, the operative will have justified meetings with all of them. Finally, official cover-up has some
administrative benefits. The operative can be paid, his personal needs can be regulated officially, and he will be
provided with secure communication with his service. At the same time, the official cover-up has several
disadvantages. Due to the small number of representatives sent to a particular host country, domestic
15
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counterintelligence will be able to pinpoint which "diplomats" are intelligence and which are not. This can be done
through methods of maintaining the supervision of each official, during which all their movements, contacts or
meetings will be documented, as well as through wiretapping of telephones and apartments. In addition, while
official coverts may provide easy access to potential sources (other diplomats and domestic security officials), they
may also impede access to others who would be reluctant to cooperate with foreign officials. In any case, potential
targets are immediately informed that they are facing a foreign representative on a diplomatic mission, who is likely
to be part of the country's intelligence community. In addition, if diplomatic relations are severed (which is most
often the case in crisis / war, when good intelligence is needed), officials must leave the host country, thereby
disrupting the functioning of all established intelligence networks. Unofficial cover-up, on the other hand, has very
clear drawbacks. The costs and administrative difficulties that arise with informal cover-up are much higher than
with official cover-up. One method of unofficial cover-up is to persuade a corporation or other private company to
allow an intelligence officer to become part of their staff. Alternatively, the intelligence officer may start his own
business or engage in activities that provide credible explanations for his presence in the target countries. This
method is very expensive and also takes a lot of time to implement.
5. CONCLUSION
Some violent extremist groups will continue to take advantage of these sources and drivers of instability to hold
territory, further insurgencies, plan external attacks, and inspire followers to launch attacks wherever they are
around the world.18 In an effort to reduce uncertainty and provide timely warning and prevention of potential threats
to national security, the intelligence community faces increasing demands for information and analysis that are
accurate, genuine, and appropriately qualified. At a time when new threats are emerging, providing this information
and analysis requires great institutional and intellectual agility, with different types and combinations of expertise.
The rapid change of trends and conditions in the practice of HUMINT, with the application of modern operational
and technical means, has created new opportunities for gathering information. In order to fulfill its mission, the
management of the intelligence community must successfully train, motivate and direct the operational staff, as well
as continue to recruit and select new operational intelligence officers with appropriate skills. In this regard, the
management of the intelligence community should ensure the application of the principles, operational standards and
findings of analytical methods, workforce development, cooperation and communications. Success will require
strong leadership, active engagement with the academic community, and the creation of a robust reporting
mechanism to identify remaining issues and plans to address them. Good examples of intelligence cooperation
include intelligence support in the decision-making process of the North Atlantic Treaty Organization, which is
carried out by national intelligence agencies of member states, NATO Headquarters institutions, and integrated
military structures. Another example is the cooperation of American, British, Australia, Canadian, and New
Zealand‘s civil intelligence agencies in the framework of the Five Eyes initiative. 19 The reality is that in the future
we will see more and more a combination of all the threats at once, which will be treated through the activities of
HUMINT operatives, at the same time ready and responsive, applying all available methods and intelligence
disciplines. A new perception of an operative is on the horizon, capable and trained to simultaneously apply multiple
operational-technical means, intelligence techniques and disciplines. What is essential for the creation of such an
operative is the training of the staff selected for that purpose. The training should be implemented from the basic
level, by raising the awareness of the youth and building the necessary level of security culture, up to special
specialized educational modules for intelligence at the faculty level.
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DISINFORMATION - MANIPULATIVE PRACTICE ON THE INTERNET FOR
NATIONAL SECURITY THREAT
Kaloyan Ivanov
University of National and World Economy, Department of National and Regional Security,
Sofia, Bulgaria, kivanov@insoft.bg
Abstract: In our existence, each of us is subjected to many models for obtaining information. All these models aim
to shape our perceptions of the reality around us. If we take stock of the flow of information, we can say that much
of what reaches us is of no value. Viewed from this aspect, it can be concluded that processes of misinformation or
also known as communication destruction are observed. Each form of destruction creates mythologies that in turn
question what decisions we can make: informed or misinformed. In situations where we make decisions under the
influence of mythologists, it follows that the result is negative for us. The accumulation of negative decisions at the
political, economic and social level leads to a threat to the national security of the country and in particular to the
population inhabiting the specific territory.
The purpose of this article addresses the topic of the place of the Internet platform as a tool for shaping public
opinion and creating mood in consumers through the technology of misinformation. As a key element are the
techniques for building moods through psychological suggestions, which are expressed through illustrative materials
replaced by similar ones. These practices can lead to serious threats to national security by replacing the information
space and realizing a change in the entire political, economic and social reality.
The key question is to what extent the society is prepared to correctly evaluate the information it receives and to
what extent it is able to ignore the "fake news" without leaving traces in its mind and thoughts. Do people realize the
interference of misinformation and assess it as a threat to their own existence, survival and freedom.
Keywords: misinformation, national security, internet.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА – МАНИПУЛАТИВНА ПРАКТИКА В ИНТЕРНЕТ ЗА
ЗАПЛАХА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Калоян Иванов
Университет за национално и световно стопанство, катедра "Национална и регионална сигурност",
София, България, kivanov@insoft.bg
Резюме: В битието ни всеки от нас е подложен на множество модели за получаване на информация. Всички
тези модели целят да формират усещанията ни за заобикалящата ни действителност. Ако се направи
равносметка на информационния поток може да се каже, че голяма част от това, което достига до нас няма
стойност. Погледнато от този аспект може да се достигне до заключението, че се наблюдават процеси на
дезинформация или известни също така като комуникационна деструкция. Всяка една форма на деструкция
създава митологеми, които от своя страна поставят под въпрос какви решения можем да вземем:
информирани или дезинформирани. В ситуациите, в които вземаме решения под въздействието на
митологеми то следва, че резултатът е отрицателен за нас. Натрупването на отрицателни решения на
политическо, икономическо и социално ниво води след себе си до заплаха за националната сигурност на
страната и в частност на населението обитаващо конкретната територия.
Целта на настоящата статия засяга темата за мястото на интернет платформата като инструмент за
формиране на обшественото мнение и създаването на настроения в потребителите посредством
технологията на дезинформацията. Като ключов елемент се явяват техниките за изграждане на настрооения
чрез психологически внушения, които се изразяват чрез илюстраттивни материали подменени със сходни
такива. Тези практики могат да доведат до сериозни заплахи за националната сигурност, като подменят
информационното пространство и реализират смяна на цялата политическа, икономическа и социална
действителност.
Ключов се явява въпросът до колко обществото е подготвено да оцени коректно информацията, която
получава и до каква степен е в състояние да пренебрегне „фалшивата новина― без да останат следи в
съзнанието и мислите му. Осъзнават ли хората намесата на дезинформацията и оценяват ли я като заплаха за
собственото си съществуване, оцеляване и свобода.
Ключови думи: дезинформация, национална сигурност, интернет.
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1.УВОД
Почти ежедневно ни се налага да се сблъскваме с „фалшиви новини―, които наистина би било по-правилно
да наричаме просто дезинформация. Проблемът е, че колкото повече коментираме темата, толкова повече
въпроси си задаваме, а не намираме решения и толкова повече осъзнаваме, че не сме готови за новите
предизвикателства. Отсъствието на действителна представа, какво се случва е опасно, защото ако се
заблуждаваш, че живееш в мир, а наоколо бушува вече война, независимо под каква форма, ти вече си
загубил войната.[1]
Сун-Цзи, великият стратег на Древен Китай уверява, че „Войната, това е път на измамата, което трябва да се
помни.― Нищо ново под слънцето. Но дори и не толкова задълбочен анализ на средата за сигурност в
глобален мащаб, ни води до извода, че всяка дефиниция за „фалшивите новини― или просто дезинформация
сама по себе си вече е непълна и неточна. Води се не дезинформационна, а тотална политическа война,
паралелно с икономическа война, каквато е войната на санкции, разрастват се всички елементи на една
мащабна хибридна война. „Информационната война―, като основна част от „хибридната― не е само първи
етап или инструмент за създаване на събитие и повод за война чрез дезинформация, Тя „придружава―
хибридните действия през целия период на войната и търпи изменения, вкл. за промяна на акцента на
внушението върху подготвяното за определена ситуация население. Новото днес е в безпрецедентната
аморалност и наглост при подменя на истината.
Напълно очаквано е в етап, в който един модел си отива и започва преход към нещо принципно ново,
оценката за което не може да е еднозначна, да има съпротива на статуквото, амбиции за ускорена промяна в
привържениците на новото и куп паралелни идеи, търсещи право на просъществуване. В такава среда
неизбежно се лансират тези и оценки, прилагат се всякакви инструменти за убеждаване и за проправяне на
своята истина за бъдеще, което очевидно няма да е хомогенно и ясно.
2.ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА КАТО ЗАПЛАХА
Въпросът е, доколко възприемаме дезинформацията като заплаха, защото от това зависи мобилизирането ни
срещу нея. Актуално изследване в САЩ сочи, че „Фалшивите новини― се приемат като по-голяма заплаха,
отколкото насилието, климатичните промени или расизма. Дори внушавания от президента Тръмп страх от
нелегални мигранти се възприема само от 38% като заплаха, а териризмът– само от 34 % от американците.
Резултатите от допитването показват, че колкото по-силно една тема присъства в медийното пространство,
толкова посилно въздейства върху възприятията на хората, които на въпрос, кой е най-големият проблем на
САЩ, 70% посочват на първо място „наркотиците―, а 67% – „достъп до платено здравеопазване― и т.н. От
това и без да сме правили такива проучвания в България бихме могли да извлечем извода, че доминиращите
теми в медиите вероятно и в български условия изтласкват встрани много по-важни въпроси като
сигурността, отбраната, радикализацията, тероризма и др.[7]
Облакът на дезинформацията, която често стига до абсурдни грешни внушения, на практика оставя извън
вниманието ни жизненоважни краткосрочни и дългосрочни процеси на развитието на човечеството. Като
например възможността от крах на икономиките, изцяло зависими от долара, което означава, че поводите за
раздалечаването между ЕС и САЩ ще се увеличат значително. Като очакваното преначертаване на
глобалната карта на съюзите, което ще се проведе не на последно място със силови аргументи, средства и
методи приближаващи ни до граничното ниво на войната. Докато в същото време ни оплитат в мрежата на
някакви незначитени жълти афери и хората не разбират дори, кои са истинските причини за процесите,
които ги застигат.
Дезинформацията увеличава тенденциите към разделение на обществата, а понастоящем демократичният
свят е силно поляризиран. Във всяка страна крайното разделение е възпламенител на национална криза.
Следователно работещите целенасочено за дезинформиране на обществото в една страна преследват по един
или друг начин предизвикването на криза или отслабване на съпротивитените сили на държавата.[6]
В САЩ 68% от хората смятат, че фалшивите новини оказват голямо въздействие върху степента на
доверие към правителствените институции, а 51% вярват, че политиците се затрудняват да вършат както
трябва работата си.
Едно от доказаните и логични следствия от дезинфорацията е, че хората намаляват ползването на
информационните източници. Във въпросното американско изследване се констатира, че над 60% от
гражданите не ползват вече определени медии заради опасения от „фалшиви новини―, а ½-ра променят
отношението си към социалните мрежи. Отказът от информация обаче означава откъсване и от част от
света и неговите реалности.
В безкрайния кръговрат от дезинформация, борба срещу нея и произвеждане на нова дезинформация
постепенно започва да се изкривява и ценностната ни система.
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Някои твърдят, че истерията около „фалшивите новини― не засягала в същата степен младите, между 18-29
годишните, които са по-безразлични към проблема и неговите носители. Но нека не пропускаме тревожния
въпрос, дали те не са преходно поколение към едно напълно контролирано и манипулирано общество на
бъдещето?
Да си дадем сметка за протичащите и в българската младеж процеси и деградацията на обществото като
една от главните причини дезинформацията да намира благоприятна почва.
Ниската степен на информираност и компетентност в съответните области и силната политическа
поляризация създават благоприятна среда за манипулации и насаждане на фалшиви новини. Те пречат на
ползвателите на информацията да разпознаят коя новина е манипулирана.
Напредъкът в цифровата технология може скоро да превърне eдин кошмар в реалност. Благодарение на
появата на „дълбоки фалшификати― – изключително реалистични и трудно откриваеми цифрови
манипулации на аудио или видео – става по-лесно от всякога да се изобрази някой, който казва или прави
нещо, което той или тя никога не е казал или е направил. По-лошото е, че средствата за създаване на
дълбоки фалшификати вероятно ще се размножават бързо, създавайки постоянно разширяващ се кръг от
участници, които могат да ги използват за политически и военно-политически цели. Когато един
високопсотавен политик или висш военен „изрича― определени думи или призив, който може да възпламени
скоротечни процеси, няма да има време за доказване на неговота истинност.
Кои са носители на дезинформацията, кой манипулира фактите и кой трябва да им се протвипостави?
Тук трябва да признаем, че:
- Държави участват също в кампаниите за дезинформация, а разузнавателните им служби провеждат
активни мероприятия;
- Нараства ролята на недържавните субекти, които провеждат дезинформация – добре
организираните джихадистки групировки като Ислямска държава и Ал Кайда, както и структури на
религиозните и етнически общности;
- Научни центрове и институти, с преобладаващо частно финансиране, изпълняващи определени
поръчки играят все по-голяма роля в тези процеси;
- Неправителствените организации в служба на определени сили или държави като много ефективна
трансмисия за насаждане на дезинформация, функциниращи на моменти дори като правителство в
сянка;
- Съществена роля имат и част от журналистите, от активно и съзнателно участващи до
политкоректните и нагаждащи се между тях имат дял в целия този процес.
Обществото обикновено е убедено, че трябва да се вземат мерки среу „фалшивите новини―. Според
цитираното по-горе изследване в САЩ, това смятат 79% от америкщанците. Но когато се стигне до въпроса,
кой да се заеме с тези мерки, 57% от американците считат, че това са политиците, а 36% смятат, че е работа
на журналистите. Медиите били длъжни да отстранят проблема. Тази битка се възприема като задължение
на правителството само от 12% от населението.[5]
За разлика от допитванията в САЩ, такива от европейските страни показват, че в борбата срещу
манипулирането на информация, основната отговорност се пада на медиите (75%) и цифровите платформи
(71%), а след това на правителствата, особено в Европа (60%) и Азия (63%).
Само 35% от американците обвиняват чужди държави и сили, въпреки че руското влияние бе
пропагандирано като особено опасно.
Ние българите сме на различно мнение. Според нас все другите са ни виновни и бързо сме склонни да
приемем и най-чудовищната измислица, ако тя подкрепя тази манталитетна и психологическа българска
черта на най-компетнентните по всичко, от футбол до самолети и ракети. В допълнение, онези медии, които
ни призовават да се борим срещу „фалшивите новини―, се превръщат в най-активните разпространители на
такива, но в интерес на защитаване на позиции на определени сили и интереси, които стоят зад тях.
Медийното пространство също е разделено, както и обществото. Ролята на Четвъртата власт се промени, но
се оформи и двоен стандарт в подхода й. Чрез медиите най-лесно се постига манипулация на информацията.
Често забравяме, че умишленото спестяване на факти, осакатяващи поднасяната истина е също манипулация
и дезинформиране на обекта, за който е предназначена информацията
Размива се границата между истинската журналистика и безогледната пропаганда. Злоупотребата с довода
„Да чуем и другата гледна точка― отваря врати за некопметентни и тенденциозни тези от вече добре
разпознаваеми хора, които не се ползват с уважение, а по-скоро взривяват общественото мнение.
Използването им от редакторите оставя впечатлението, че те и съответната медия реално преследват други
цели, свързани с налагане на други разбирания и вероятно не си дават сметка за разделението и
дестабилизацията в обществото. Темата „фалшиви новини― отклонява вниманието от по-съществената тема
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– за състоянието на медиите, концентрация на медийна собственост в частни интереси, финансирането и
зависимостта на медиите, несъвършена законова регламентация.
Трябва да отворим и темата за псевдоекспертите, които се множат благодарение на медийните
предпочитания и политически протекции към някои от тях. Да говориш без да разбиращ от нещо, не е
изключение в нашите географски ширини, но и те самите не се засягат от унищожителните критики срещу
тях в социалните медии, които при един честен и морален човек биха предизвикали инфаркт. Също така
редакторите не си вземат бележка от глупостите на протежираните им гости.[8]
Намесата на разузнавателните служби в създаване на инсценирани ситуаци и фабрикуване на доказателства,
както и на фирми и центрове, основани от бивши разузнавачи, като например британската фирма Orbis
Business Intelligence получила поръчката за изготвянето на „Досието Тръмп― за Демократическата партия на
САЩ по време на предизборната борба за президент, чийто собственик Christopher Steele е бившият
началник на руския отдел в МИ-6, вербувал Скрипал, е в състояние да промени координатите в системата за
сигурност, да изкриви отношението към забраната на химическите оръжия, да подкопае доверието в
международни споразумения, да повиши опасно напрежението между държавите и обстановката в цели
региони.[9]
За съжаление български автори чрез малко известни центрове за анализ и управление на рискове или под
други подобни наименования „пробиха― в големите пропагандни кампании, като водената от
Великобритания по случая „Скрипал―, описвайки незнайно доколко верни действия на руски агенти на
Балканите, намесвайки по-късно и небезизвестния търговец на оръжие Гебрев, собственик на „Дунарит― –
Русе. Макар и информациите да не се потвърдиха, българският автор, чието „творчество― било препечатано
в 600 медии по света, бе награден.
Медиите стават част от специалните операции. Те винаги са били използвани като инструменти и в
миналото. Ако си спомним разкритите 1970 г. тайни списъци на външнополитическото разузнаване на
Германия БНД, съдържащи имената на 230 от най-известни германски журналисти от най-големите и
авторитетни издания като Шпиигел, Щерн, Зюддойче цайтунг, ЦДФ /Втора германска телевизия/ и др. с
фактически втори заплати до 15 000 марки месечно. Десетина години по-късно вече се премина към
използване на целенасочено създадени НПО и фондации, последните финансирани и подпомагани от
държавата. Като най-пресен пример е публикувания вече случай с британския институт за държавно
управление и създадената от него фондация със задача за развръщане на клъстери в 28 държави, вкл.
съюзнически от НАТО, вкл. България под предлог борба с фалшивите новини, ръководена от посолствата,
но досега показали съвсем други цели. И отново Германия разобличи такава практика и публикува имената
на известни и добри журналисти и учени, привлечени в тези клъстери.
3.НОСИТЕЛИ
НА
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
ЗАПЛАШВАЩИ
НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ
Защита от нарушени права и нанасяне на вреди на държавата
Не е ли странно, че от фалшиви твърдения могат да се защитават само хора, чийто лични права биват
нарушавани и то със средства на наказателното и гражданското право. Но предизвикващите чрез
дезинформация обществени щети няма как да бъдат наказани. Опитите да се създадат структури за такава
защита неизбежно биха довели до тоталитаризъм и цензура. Свръхрегулирането е опасно и дори може да
бъде умишлено поставен капан.[3]
Безспорно е, че правителствени и законови мерки срещу дезинформацията е необходимо да има. Бързото
разкриване на фалшивото съдържание, доказване, даване публичност на доказания носител на
дезинформация, на некомпетентността – неговата и на тези, които са му дали трибуна, би трябвало да
доведе до намаляване на замърсяването на информационното пространство. Би било принос за една
естествена хигиена в предавания, допускащи скандална некомпетентност на избраните им гости или
умишлени манипулации от тях. Такъв подход има ефект при разкриване на плагиатстващите автори и като
възпиращ чрез публичност може да се възприеме и в противодействието на дезинформацията. Проблемът е,
че това изисква друго ниво на голяма част от медиите, редакторите и водещите и без тях промяната няма да
е възможна.
Къде сме ние в международните организации, главно ЕС и НАТО?
Пражкият мозъчен тръст European Values класира държавите в годишната си класификация в пет групи:
– Начело са балтийските държави, Швеция и Обединеното кралство, които предприемат най-активния
подход в борба срещу фалшивите новини.
– Следват ги Чехия, Дания, Финландия, Франция, Холандия, Полша, Румъния и Испания. Тези страни са
най-наясно с това, как да възприемат заплахата сериозно.
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– На трето място е група от държави, които се определят като „колебливи― (Белгия, България, Хърватия,
Ирландия, Словакия),
– На четвърто място са онези страни, за които се счита, че отричат заплахата от дезинформация (Австрия,
Унгария, Италия, Люксембург, Малта, Португалия, Словения).
– И накрая са Кипър и Гърция, които не само не предприемат действия за борба със заплахата от фалшивите
новини, но които дори систематично блокират всяко усилие да се справят на равнище ЕС.
Освен различия в националните подходи към дезинформацията поради отличаващи се възприятия на
заплахата, можем да констатираме и това, че балтийските страни и тези от Източна Европа разбират борбата
срещу „фалшивите новини― като задължение на държавата, докато страни като Холандия и Германия
акцентират по-скоро върху медиите и проверка на фактологията от гражданското общество и
организации.[7]
ЕС и борбата срещу дезинформацията
ЕС дефинира дезинформацията като доказано фалшива или заблуждаваща информация, която подвежда
обществото и се предполага, че ще му нанесе вреди. От това изрично се изключват сатиричните и партийни
публикации.
Тук не е необходимо да се спираме на създадените вече структури в ЕС, като най-старата работна група East
StratCom за мониторинг, противодействие на дезинформацията и подкрепа на независими медии. Данни за
нея могат да се намерят на сайта на ЕС euvsdisinfo.eu. За разлика от 2018 г. бюджетът за тази група през
2019 г. нарастна от 1,1 на 3 млн евро, а броят на експертите от 14 се увеличава на 20. Също така, част от
финансирането бе насочено към научни изследвания – изкуствен интелект и алгоритми, които могат да
допринесат за борбата срещу дезинформацията. Амбицията е да се анализират повече медии, да се разкриват
своевременно тенденции и да се проучва по какви пътища и през какви мрежи се разпространяват и
променят манипулативни новини. Резултатите се споделят със страните-членки, които на национално ниво е
необходимо да решат дали и с какви средства да противодействат на дезинормацията. До този момент не
сме били свидетели на ситуация, вкоято България се е възползвала от подобни споделени резултати на
оперативната група. Към опита на другите и съветите им е важно да се отбележи, че е редно да се отнасяме
внимателно, защото някои препоръки придобиват комедиен характер. Особено когато ни предлагат гама от
сатирични програми по примера на Литва, или сатирични награди /„Наградата на Путин за шампион― на
мозъчния тръст на европейските ценности/ и др. В опитите да се предложат действащи средства срещу
дезинформацията се стига и до други абсурди. Една лекторка от Холандия през януари 2019 г. в София ни
препоръча да учим хората как сами да създават фалшиви новини, защото това било превенция. Ами все едно
да ги учим, как се прави бомба, това превенция ли е?
През 2018 г. в ЕС бе създадена група за борба срещу „фалшивите новини― в която влизат 40 експерти, между
които и двама българи /Вени Марковски от българското „Интернет общество― и Димитър Димитров от
Уикимедия/, председателствана от холандския професор по авторско и медийно право от университета в
Утрехт Маделин де Кок Бюнинг. Но и българският комисар по цифрова икономика и цифрово общество
Мария Габриел, която представи групата, вижда последствията от „фалшивите новини― само в
„политически, социален и икономически план― и въобще не споменава отражението им в сферата на
сигурността и отбраната, което е най-малко жалко и не вдъхва оптимизъм.[10]
НАТО и борбата срещу дезинформацията
НАТО има своя стратегия, Център за комуникации, Публична дипломация (PDD) на Международния
секретариат, който играе главно координираща роля. Изготвят се доктрини, голям брой анализи, провежда
се обучение. И всичко това може да се намери на интернет страницата на Алианса.
Между съюзниците в НАТО обаче, възникват различия по въпроса какъв вид на отговор на руската страна е
най-подходящ. Те също така не постигат съгласие дали трябва или не да преследват „победа над Русия в
нейната собствена игра―, като разпространяват съмнения относно дейностите и целите на Москва. Такъв
подход е изключително спорен в рамките на НАТО, където има различни възгледи за сериозността на
заплахата, които отчасти отразяват различни перспективи за ролята на Русия и адекватния отговор на НАТО
на Москва. Между съюзниците е спорно, дали ролята на НАТО в тази област трябва да остане ограничена до
разкриването и анализа на враждебни операции, насочени към неговите дейности, нещо, което например
защитава Франция.
Примери за въздействие на дезинформацията в сферата на сигурността и отбрана
От гледна точка на сигурността и отбраната можем да структурираме въздействието на дезинформацията на
геополитическо ниво, на междусъюзническо и междудържавно, на ниво регионални конфликти и ниво
оперативни способности и изграждане на въоръжените сили.
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На геополитическо ниво
На геополитическо ниво „фалшивите новини― допринасят за разрушаване на системата на международното
право. Това става с необоснованите или неверни аргументи за предприемане на военни операции в трети
страни без санкции на ООН, или за причините да се напусне едностранно един международен договор без
оценка на последствията за международната сигурност.
Трябва твърде много да подценяват нивото на информираност в нашите страни, за да се разпространяват
съобщения, че Русия се е оттеглила от Договора за забрана на ракетите със среден и малък обсег, когато
първи това направиха САЩ.
Очевидно е и увеличаването на риска от политическа грешка вследствие възприемане на дезинформация,
например в словесния двубой по темата ядрена заплаха.
Надценяването или подценяването на информацията за нови видове въоръжения и технологии също спомага
за погрешни представи за бойните способности на противниковите въоръжени сили и може от там да
подведе към неправилни политически решения.
Въпросът за възстановяването на стратегическия военен паритет между Русия и САЩ влиза в остро
противоречие със статистиките за икономическия потенциал на двете страни. Такива коментари правят
връзка с тезата, че Русия с 3% дял в световния БВП не може да издържа на санкциите на САЩ и да създава
хиперзвукови ракети и други високотехнологични оръжия и завоюва военно-технологично превъзходство.
Въпрос на професионална оценка.
Една от фалшивите тези е например тази, че Русия иска и работи за разпадането на ЕС, въпреки че дори
български студенти още преди години формулираха 7 убедителни причини за противното. Последните
съвети на американския президент Тръмп към Великобритания за напускане на ЕС, както и на съветника му
Болтън преди това по същата тема, нагледно показват, кой е заинтересован от разпада или от един слаб ЕС.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Популизмът и политизирането на въпроси, свързани със сигурността и отбраната създават благопритна
среда за използване на дезинформация. Причините се свеждат до липсата на политическа култура,
държавническа отговорност и свръхдоза от политически и партийни пристрастия. Медиите също не са на
висота за да блокират провалени политици или идеологически обременени до степен на личностна и
ценностна деформация личности, да не използват ефира за абсурдни твърдения, обвинения и фалшиви
новини.
Като допълнителен инструмент в разгръщането на маниполативните практики се явяват и електронните
платформи ситуирани в интернет. В подобна среда една фалшива новина в рамките на часове може да
достигне до милионна аудитория. Единственият начин да се предпазим от подобни набези е да изградим
собствена личностна бариера от коректив на информационния фон.
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Abstract: If we observe an international relations from the beginning of the so-called „modern age―, that is the time
of the creation of states by the conclusion of the Peace of Westphalia in 1648, we will notice that the change of
power and its expression has always been preceded the transformation of political life thus changing its
characteristigs. Same situation is now. The evolution of power and its concentration on the center and periphery, that
is, the process of creating several regional centers of power as a counterweight t the unipolar power of the United
States, is still angoing.
The main gool of the paper is to analyze through the analysis of different interpretations of power in international
relations and to analuze its elements and forms and point aut tre possible processes of the evolution of power and
globalization as a plenetary process of creating an increasing nettwork of connections and interdependence within a
single world system.
Keywords: military power, power, international returns, globalization, change, transformation
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Сажетак: Уколико међународне односе посматрамо од почетка такозваног „модерног доба―, односно
времена стварања држава закључивањем Вестфалског мира 1648. године, па до данас, приметићемо да је
промена форми моћи и начина исказивања увек претходила трансформација политичког живота мењајући
тиме његове одлике. Иста ситуација је остала и данас. Еволуција моћи и њена концентрација на центар и
периферију, односно процес стварања неколико регионалних центара моћи, као контратеже униполарној
моћи САД-a, још увек траје.
Основни циљ рада је да кроз анализу различитих тумачења моћи у међународним односима, да анализу
њених елемената и облика, и укаже на могуће процесе еволуције моћи и глобализацију као планетарни
процес стварања све веће мреже повезаности и међузависности у оквиру јединственог светског система.
Кључне речи: војна моћ, моћ, међународни односи, глобализација, промене, трансформација.
1. УВОД
Државе као основни субјекти међународних односа у својим спољнополитичким активностима учествују са
позиција властитих интереса настојећи да те интересе и остваре. Различитост интереса, а врло често и
њихова супротност неминовно води ка сукобу. Разматрање савремених међународних односа данас готово
да и није могуће без свестране и свеобухватне анализе моћи која представља централни појам политичке
димензије међународних односа. Моћ и власт представљају основна обележја и кључни садржај политике у
свим епохама и свим друштвима.
Формирањем великог броја нових мултинационалних и наднационалних субјеката трансформише класичне
субјекте међународних организација и међународних организација у правцу глобализације, док се њихови
облици и везе не доведу у одређену пропорцију са стањем, распоредом и балансом моћи.
Међународни односи у време пандемије вируса COVID 1 и демонстрирање моћи и те како долази до
изражаја са једне стране од стране недржавних актера (разних међународних организација, транснационални
корпорација и појединаца који поседују крупни профитни капитал), и са друге стране државни актери
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(национални које се саме препуштене да се боре са вирусом). Будућност међународних односа ће се
заснивати на новим промена, а време ће показати како и на који начин ће се креирати нови светски поредак.
У раду се разматрају два сегмента: у првом делу дат је кратак осврт на појмовно одређење моћи где су
анализирани основни елементи и облици испољавања у међународним односима. Док, у другом делу
разматрана је еволуција међународних односа крајем 20 века и почетком 21 века, анализирајући измењену
улогу моћи и дат је осврт на глобализацију као планетарни процес и као један облик испољавања моћи у
међународним односима.
ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ И ОБЛИЦИ ИСПОЉАВАЊА МОЋИ У МЕЂУНАРОДНИМ
ОДНОСИМА
За већину аутора који се бави изучавањем теорије међународних односа сматра да моћ представља не само
централни део политичке димензије међународних односа већ је истовремено извориште настанка ове
научне дисциплине. Сама реч моћ, потиче од старофранцуског израза „puissance― која значи способност да
се делује. Ова јединствена дефиниција нам не значи много у поимању праве друштвене природе моћи јер се
односи унутар традиционалних и модерних друштва на свим нивоима испреплетани присуством
специфичних облика испољавања моћи која је вишезначна и веома динамична.
2.1. Појмовно одређење моћи
За разлику од силе чија се употреба лако може приметити, моћ представља изврсно прикривено дејство.
Након деловања силе остане одређени видљив траг (у облику разарања и људских жртава), док је
испољавање моћи најчешће прикривено и без условно речено, видљивих трагова. Из овог разлога врло је
тешко на једноставан начин дефинисати и описати појам моћи. Вишезначност појма моћ последица је
разноврсности садржаја који му се приписују. Појам моћи у контексту одређује карактеристику односа и
његово конкретно значење. Већ на почетку можемо нагласити да израз моћ, у овом случају, не посматрамо
као значење у смислу описа природних сила и способности да се произведе или узрокује одређени ефекат
већ у контексту односа између држава као територијом одређених политичких заједница.
У литератури постоји више тумачења појма моћи од стране различитих аутора. Ради потпунијег разумевања
самог појма навешћемо неке од њих. Моћ је способност располагања умећем, снагом или средствима за
вршење нечега или испољавања неке функције, односно право или могућност владања над неким,
управљања нечим, власт. (Речник српскохрватског књижевног језика,1969:429)
Моћ је способност произвођења извесних промена, односно појава у свету, а политичка моћ је способност
произвођења таквих промена у политичком животу друштва. (Политичка енциклопедија,1975:584). Моћ је
утицајна снага, јачина нечије снаге, снага да се производи нека енергија, да се командује, доминира и има
утицаја негде и над неким. (Nova Larousc enciklopedija, 1999:1152)
Из претходних тумачења може се уочити да реч моћ представља једну од најсложенијих речи која се
употребљава у описивању друштвених односа. То није само појам већ широк оквир значења који покрива
чланове једне проширене заједнице сродних речи као што су: утицај, сила, снага, принуда, манипулација,
убеђивање, одвраћање, доминација, насиље, команда, обавеза, овлашћење, контрола итд....
На појмовно одређење моћ интересантно је гледање Макса Вебера (Max Weber) који моћ посматра као
„шансу да један актер у оквиру друштвених односа буде у стању да изврши своју вољу упркос отпору, без
обзира на основу којима та шанса лежи―. У Веберовој дефиницији комбинују се два значења моћи. Он јасно
наводи да моћ обухвата однос, а не само опипљива својства. Имати моћ, у облику новца, је нешто опипљиво,
нешто што нека друштва поседују, а нека не. Тада се моћ посматра као једностран однос у којем једна
страна има моћ (моћна је), а друга је нема (немоћна је). У ствари, веома се ретко особине моћи могу
посматрати као једностран однос. Због тога је важно направити разлику између ресурса моћи који се односе
на неку способност (моћ да...) и особина моћ као односа снага између државе (моћ за ...)
Поред Вебера, сагледаћемо и тумачења појма моћ и других аутора. Према Аристотелу „моћ је почетак свих
држава―. Моргентау (Hans Morgenthau) моћ сматра „као способност да се утиче на људско мишљење,
понашање и акције―, а Опенхајмер (Robert Oppenheimer), моћ гледа „као способност утицаја, ограничавања
или кажњавања―. За Кулског „моћ је ништа друго него средство за постизање жељених циљева и она никада
не може бити циљ сама по себи―, а за Шверценбергера (Georg Schvarzenberger) моћ је способност појединца,
групе или државе да наметне своју вољу другоме, ослањајући се у случају непокоравања―.
Колико је значајна улога моћи у међународним односима потврђује чињеница да се међународна политика
често назива политичком моћи. Такође, није ретко размишљање да је у односима између држава њихова
релативна моћ важнија од њиховог правног статуса. Све ово говори у прилог чињеници да је појам моћ један
од суштински „спорних појмова―, који често изазива расправу о његовој исправној употреби међу онима
2.
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који га употребљавају. Кад говоримо о моћи треба свакако истаћи да се међу људима у свакодневном
животу непрекидно и на разне начине остварује различит утицај једних на друге.
2.2. Елементи и врсте моћи
Посматрање моћи, као одређеног потенцијала или способност које се могу применити у међународним
односима на основу којих се стварају специфични односи међу државама, наметнуло је потребу да се
одреде њени главни елементи. И код дефинисања основних елемента моћи поново су присутна различита
тумачења. Ради свеобухватнијег и потпунијег сагледавања елемената моћи у даљем ће бити наведена
различита гледишта на овај проблем више аутора.
Према Моргентау основни елементи националне односно државне моћи су: 1) географски положај 2)
природни ресурси, 3) индустријски капацитети, 4) војна способност, 5) становништво, 6) национални
карактер, 7) национални морал 8) квалитет дипломатије и 9) способност владе. Према наведеним
елементима Моргентау значајну пажњу поклања идеологији и политичким институцијама као
инструментима којима се врши утицај, али им ипак не придаје пресудан значај.
Према тумачењу Кулског, елементи моћи се могу поделити у две групе и то:
а) опипљиви (материјални) елементи моћи који се могу измерити или упоредити са сличним вредностима
других друштвених заједница у које убраја: 1) оружане снаге, 2) бројну величину и структуру становништва,
3) географски положај државе, 4) богатство природних ресурса, 5) ниво научних и техничког развоја.
б) неопипљиви (нематеријални) елементи моћи који се не могу измерити, али су присутни и врло важни у
процењивању националне моћи одређене државе и међу којима се наводи: 1) квалитет спољне политике, 2)
моралну снагу и националну солидарност становништва, 3) карактер и политички таленат владајуће елите.
Спикман као основне елементе моћи наводи: 1) површину територије, 2) природну границу, 3) број
становника, 4) одсуство-присуство сировина, 5) природни и технолошки развој, 6) финансијску снагу, 7)
етничку једнородност , 8) степен друштвене укључености, 9) политичку стабилност и 10) национални дух.
Арон у свом приступу наводи три фундаментална елемената моћи: 1) простор који заузимају политичке
јединице- државе, 2) приступачне производе и знање које омогућава да се они употребе као оружје, број
људи и умеће да се претворе у војнике и 3) способност колективне акције, која подразумева организацију
војске, дисциплину бораца, квалитет војног и цивилног руководства у рату и миру и солидарност грађана.
Ако не улазимо у дубљу анализу претходних тумачења елемената моћи, можемо закључити да практично не
постоје суштинске разлике њиховог поимања. Присутне разлике односе се на начин дефинисања,
критеријум класификације и степен општости у систематизацији садржаја елемената моћи.
Сложеност и комплексност дефинисања појма и елемената моћи проузроковала је бројне поделе облика
моћи: Тако једна група теоретичара заговара поделу моћи на одређену врсту способности и моћ као
одређени утицај. Друга група, у зависности од тога да ли се она може или не може материјално изразити,
моћ дели на додирљиву (опипљиву) и недодирљиву (неоприпљиву). Ова друга подела се делимично
подудара са новим приступом поделе на облике моћи на „тврду― и „меку― моћ. Ради потпунијег разумевања
овакве поделе, важно је истаћи битне разлике између „тврде― и „меке― моћи.
Основна разлика између ова два облика моћи огледа се у томе што је тврда моћ на неки начин мерљива, док
се мека моћ не може изразити мерљивим показатељима. Друга битна разлика је у томе што је тврда моћ
присилног карактера и изражава се у потенцијалима и понашању које је у стању да другу страну, у нашем
случају државу, приморана на одређено поступање, док је мека моћ условно речено привлачна и она друге
различите политичке воље потчињава и прилагођава се на добровољној основи. Најновија истраживања
указују на све већу улогу немерљивих чинилаца моћи. Средства деловања меке моћи обухватају
дипломатију, класичну пропаганду и ширење циљних информација како остале облике утицаја културе
усмерене на постизање одређених политичких циљева. Као главни облици испољавања меке моћи указује се
на културне вредности и њима одговарајуће политичке идеологије. (Бериша, 2018) Своје мишљење о овој
врсти моћи дао је Бжежински у свом раду, где наводи да „ је све то подржано масивним али неприметним
утицајем америчке доминације на глобалне комуникације, популарну забаву и масовну културу, као и
потенцијалну врло осетљивим утицајем америчке технолошке силе и глобалног војног досега. (Бжежински,
1999:29) На тај начин се поред културног утицаја обезбеђења и политичке експанзије избегава употреба како
скупих тако и компромитујућих средстава тврде моћи. Хантингтон у свом раду тврди да су култура и
идеологија атрактивне када су укорењене у материјалном успеху и утицају, односно да је мека моћ заиста
моћ када почива на тврдој моћи јер пораст тврде економске и војне моћи производи појачану самоувереност,
ароганцију и веровање у супериорност сопствене културе или меке моћи у поређењу са културом других
народа. (Хантингтон, 1998:101)
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2.3. Основни облици испољавања моћи у међународним односима
Носиоци политике са позиције силе у процесу остваривања својих интереса користе моћ у свим сферама
друштвеног живота. Облици испољавања моћи најчешће се разврставају по два критеријума: а) према
поседовању и б) према области људске делатности у којој се моћ испољава. Према поседовању постоји
појединачна и друштвена моћ. Појединачна моћ је моћ владара, ратника, власника, менаџера и других.
Њихова моћ углавном извире из унутрашњих својстава њихове личности и спољашних околности.
Друштвена моћ је организована моћ, односно моћ организоване групе, организације, сталежа, слоја или
укупног друштва. Она проистиче из положаја у организацију као и положаја организације у глобално
друштво. Друштвене организације које поседују моћ чврсто и хомогено су структуиране са тачно одређеним
и прецизно разређеним улогама и функцијама. Друштвена моћ у организацијама почива на принципима
хијерархије и доминације, најчешће уз строгу контролу и принуду. Према области људске делатности у којој
се она испољава, најчешће су економски, политички и војни облици моћи. С обзиром да посматрамо моћ у
међународним односима задржаћемо се само на друштвеној моћи у разматрању политичког, економског и
војног облика њеног испољавања у међународним односима.
Политички однос моћи у савременим међународним односима: Широк спектар односа у области политике,
данас се не може више уређивати искључиво унутар појединачних држава. Тако широка повезаност и
међузависност политичких односа погодује настојању наднационалних политичких институција које се
одликују у форми светске политичке владавине. Две су особине светске политике и њене моћи која тежи ка
потпуној глобализацији. Прва, њено стабло представља све гушћу мрежу повезаности и међузависности
суверених држава и политичких заједница. Друго суштинско обележје савремене политике карактерише
распрострањеност врло сличних форми политичког живота у виду демократије и људских права, у све већем
броју земаља у свету. Као непосредна последица таквог стања, на светској политичкој сцени настају
ауторитети светске владавине који политички поредак света претварају у мрежу све уже међусобно
повезаних, међузависних политичких заједница, (Бжежински,1999:31) и све бројних облика управљања који
иду изван и изнад националних граница. Проблеми са којима се државе суочавају данас од екологије, преко
тероризма, угрожавања људских права до настојања да се привуче транснационални капитал све више
захтевају већу кооперативност између држава и развијање све гушће мреже билатаралних уговора,
међународних споразума и различитих агенција.
У прилогу овакве тврдње говоре чињенице да је од почетка двадесетог века до данас значајно повећан број
међувладиних и невладиних међувладиних и невладиних међунационалних организација. А самим тиме и
број међународних уговора у областима од међународне ваздушне контроле, режима телекомуникација,
контроле заразних болести, спречавања криминала, тероризма, трговине дрогама, заштита животне средине
до различитих облика хуманитарне помоћи у огромном порасту. Наднационални центри моћи контролишу
међузависност различитих сфера делатности: становништво, образовање, културу, здравље, радну снагу,
трговину, производњу, храну, воду, природну средину, криминал и друго.
Другу страну повезаности субјеката међународних односа представља успон све снажнијих наднационалних
сила као што су Група 8, Г-8, ММФ, Светска банка, Савез за безбедност, чије одлике у одлучујућем степену
обликују политички и економски живот света. Наднационална тела делују као неизабрани светски
парламент или влада која има моћ да надгласа одлуке националних држава у области економске и социјалне
политике. На том путу најдаље је отишла Европска унија, са заједничком економијом и социјалном
политиком, централном банком и Европском владом и парламентом. Политичка моћ се у овом случају
појављује као кључни актер велике трансформације. Глобална елита моћи ствара транснационалну
парадржаву и форме наднационалне политичке владавине које погодују стварању јединственог глобалног
простора.
Поставља се питање да ли политичка моћ господари великим токовима глобализације или је само оружје
које служи новим планетарним економским силама, транснационалном финансијском капиталу и
корпорацијама? Различити су одговори на ово питање. Један је да економија господари политиком, а
економски интереси постају толико снажни да тржиште замењују политику и маргинализује значај држава,
по принципу „повинујте се или патите―. (Печујлић,2002:87) Други је да велика неједнакост између држава,
не само што не увећава моћ економских на рачун политичких сила, већ повећава политичку улогу земаља
тако да политика као и увек преовладава над економијом. (Бериша, 2018:117-129), На основу ових одговора,
због њихове међусобне испреплетености, врло је тешко разјаснити који је од ова два фактора надмоћнији.
Свакако, партнерски и ривалски однос политике и економске моћи у оквиру транснационалне елите моћи
изгледа као најобјективнији опис њиховог узајамног односа.
Економски облик моћи у савременим међународним односима: Светска економија је врло сложен организам,
а састоји се од мреже различитих чинилаца који делују само у периоду стицања што веће и ефикасније моћи.
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Последице таквог деловања светске економије огледају се у до сада незапамћеном темпу формирања
великог транснационалног капитала који господари економијом и економским гигантима у облику
транснационалних корпорација.
Транснационални капитал створио је електронски новац који кружи планетом. Он је ослобођен раније
везаности за националну државу или изворе своје вредности, као еквивалент количине робе или услуге.
Електронски трансфер новца обухвата 90 одсто укупне количине новца која се брзином светлости креће
планетом, а финансијски капитал не контролишу више националне државе већ национални центар моћи.
Само међународно банкарско тржиште које чини део плантарне финансијске мреже увећало се готово 30
пута у периоду од 1964 до 1991. године. (Печујлић,2002:62) Вредности светске трговине робом и услуга
износи свега преко 3000 милијарди, док обим финансијских трансакција достиже незамисливе размере од
75.000 милијарди долара годишње. Често шпекулативне финансијске трансакције достижу до 1.300
милијарди долара или 45 пута више од трговачке размере или износ који је готово једнак резервама свих
националних банака у свету. (Печујлић,2002:61) Претходни подаци јасно указују на сву немоћ националних
жаришта малих држава у односу на транснационалним мобилним капитал.
На који начин оволики капитал који контролише светска елита моћи утиче на развој савремених
међународних односа? Финансијски пут није једини који утиче на међународне односе. Ту су и
транснационалне корпорације које уместо великог броја малих предузећа формирају мали број џиновских
корпорација у којима је концентрисана већина радне снаге, капитала и њених технологија. Економски
џинови не остају затворени у националним економијама, они све више прелазе државне границе, све је шира
географска распрострањеност њихових погона, и тржишта радне снаге и управљачких штабова. У потрази за
већим профитом, јефтином радном снагом и сировинама такве корпорације обављају свет. Да би га у
потпуности обавили на том путу користе све расположиве облике моћи, као што је знање (наука), политичка
и војна моћ коју поседују наднационални центри моћи. Само десет земаља на свету има национални доходак
који је већи од капитала највећих мултинационалних компанија. Према томе економска хијерархија влада и
између земаља (преко 90% светских инвестиција потиче из свега десет, а 2/3 инвестиција из само четри
земаља: САД, Енглеске, Јапана и Немачке). (Печујлић,2002:68)
Из претходног се може извести закључак да наставак транснационалних корпорација и огромних тржишта
ствара надмоћ над националним економијама. Њихов интерес су слабе државе у циљу уклањања локалних
препрека које ограничавају слободу кретања капитала. Овим процесима иза сцене управља светска елита
која није изабрана и није одговорна грађанима. Она се о заједничким приступнима економски интеграцијама
света опходи користећи политичку стратегију за њено остваривање и дефинише правила понашања којим се
касније руководе готово све земље света. Савршена држава данас, а посебно заговорници глобализације, је
она држава која
нема аутономну унутрашњу политику и која је потпуно укључена у мрежу
транснационалних политичких организација.
Војни фактори моћи у савременим међународним односима: Уместо трајног и стабилног мира, завршетак
хладног рата донео је растући милитаризам. Свет је разапет између експанзије локалних унутар-државних
конфликата и војних интервенција чију кичму представља експанзија НАТО интервенционизма. Колонија
западних земаља ствара гигантску војну машинерију, често осамостаљену од ОУН-а и под командом САД-а
за интервенцију широм планете. Интервенционизам добија форму високо технолошког рата чију окосницу
чини освајање неба и замена употребе масовних копнених трупа разорним бомбардовањем из ваздуха.
Паметне ракете упућују се са више стотина километара удаљених носача авиона или из ваздуха употребом
савремених и технолошких усавршених ваздухоплова. Из центра моћи упућују се снаге за брзе интервенције
против било која земље које не испуњава стандарде демократије и ствара проблеме новом светском поретку.
Растући технолошки варваризам поред спремности за тотално разарање друштва има и другу врло важну
функцију, а то је стварање планетарног страха чији је циљ да покаже како ће се провести свака непослушна
„девијантна „ земља. (Berisa, Dzeletovic, Barišic, 2018)
Војни фактор данас не наступа откривено, већ је невидљив у склопу оправдавајућих идеологија које врло
брзо мењају свој изглед и форму деловања. Овакво понашање довело је до поделе света на зону мира коју
чине богате, демократске и међузависне земље запада и зону експлозивних конфликата, претећег хаоса и
непријатеља мира, коју чини Трећи свет. Због тога је створена колективна безбедност ради заштите и
контролисање великих количина наоружања и војне опреме, а у циљу очувања глобалног мира и
безбедности. Јачање војне моћи налази легитимитет у заштити људских права, спречавању хуманитарних
катастрофа, а у последње време и у борби против глобалног тероризма који се више не може пасивно
посматрати. Такође, очигледно је да растућа милитаризација света у новије време представља тежњу за
успостављањем легитимног монопола војне моћи над одређеном територијом ради њене контроле и
експлоатације природних ресурса који су им до сада били недоступни.
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3. ЕВОЛУЦИЈА МОЋИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
На светској сцени се у све значајној мери појављују велики број других субјекта који настоје да стекну улогу
класичних политичких субјекта у међународним односима, а која је до недавно била резервисана искључиво
за државе. Процес трансформације међународних односа и промењен облик класичне државне суверености,
а посебно њене некад пресудне политичке улоге није променио традиционални утицај моћи на међународни
поредак. Промењени су или боље речено трансформисани су само елементи и облици њеног деловања у
међународним односима. Како је моћ еволуирала и који су то индикатори њеног вишесмерног преливања
покушаћемо да наведемо у даљем раду кроз анализу природе измењених међународних односа у измењене
улоге појавних облика моћи у савременој међународној заједници.
3.1. Природа међународних односа у 21 веку
Сложена структура савремене међународне заједнице и велики број различитих, а врло често и супротних
интереса на међународном плану, стална конфронтација хегемонистичких интереса и присуство снажних
интеграционих процеса узрокују велику сложеност савремених међународних односа. Међународни односи
крајем 20 века и почетком 21 века су под великим снажним напретком науке, технологије, развоја средстава
комуникације и информатике.
У Последњој деценији 20 века дошло је до нарастања глобалних мрежа у готово свим кључним областима
људске делатности. Као последица такве појаве јавља се јачање улоге глобалистичких гледања на
међународне односе чија је суштина окупљање људи око заједничких идеја и интереса, без обзира на
територијалне и политичке границе. Држава је и даље један од главних субјеката међународних односа с
тим што њену улогу данас све више карактерише мешавина континуитета и промена. Промене улоге држава
огледају се у све већем присуству утицаја и улоге других, првенствено недржавних субјеката међународних
односа. У центру разматрања међународних односа и даље остаје питање безбедности, али све већи значај
имају и друге области заједничких интереса као што су економија, трговина, наука, животна средина,
култура и друге. Свакако треба истаћи међузависност као основну карактеристику савременог света и јачање
поверења и ширење сарадње као кључног начина обезбеђења мира и безбедности, националног и глобалног
просперитета. Чак и сфера безбедности данас више није толико искључива ствар унутрашње надлежности
одређене државе. Присутна је све већа повезаност између држава из домена војне делатности тако да војни
савези различитих облика сарадње у области безбедности обележавају целу планету. Међу најразвијенијим
државама и демократијама света интензивирају се политичко-безбедносни и економски аранжман и стварају
заједничке економије, тржишта и безбедносне политике, као на примеру ЕУ, које подржавају ширење
демократије, заједнички економски просперитет и елиминисање ратова и сукоба као средства у
међународним односима.
3.2. Промена улога у моћи у савременим међународним односима
Драматичне промене у међународним односима које су наступиле рушењем биполарног света значајно су
утицале на природу међународних односа. Развој глобалних процеса и глобалне структуре и дефинисања
нових облика веза и утицаја у међународним односима прилично је променио државнценотрични концепт
међународних односа као облик политичког организовања. Удружења, поддржавни, међудржавни,
наддржавни, мултинационални и глобални субјекти подржани технолошким полетом као последицом
информатичке револуције, постепено трансформишу државноцентрично устројство света у мултицентично,
стварајући још комплексније везе у свету међународних односа. Појачана међузависност као последица
глобализације намеће основно питање, колико је данас одрживо класично поимање у моћи у савременим
међународним односима?
Оправдано се може тврдити и да поједини елементи класичног поимања моћи постепено губи на свом
значају. Бројност становништва и регрутног потенцијала, као фактор моћи није неважна, али је значајно
анулирана технолошким достигнућима. Објашњење је просто, висока технологија у области ратоводства и
нова оружја за масовно уништавање пружају могућност мањим државама или чак терористичким групама да
изведу значајна разарања у размерама који се до сада нису могле замислити. И елементи моћи у облику
националног карактера и морала су у одређеној врсти трансформације због инфлације идентитета и утицаја
других елемената и облика моћи. Такође, је промењена и улога географског елемента који данас не игра
важну улогу као раније због технолошких решења која превазилазе територијални елеменат моћи. Модерна
технологија у исто време повећава међузависност и доприноси разливању моћи, а информатика повезаности
истовремено приближава појединце и друштвене групе великом броју различитих података доводећи их
тако далеко до подложнијег утицаја неколико нових облика моћи. Све те промене које смо претходно
поменули, без обзира на трансформацију природе међународних односа, у суштини не говоре о настојању
политичке моћи, већ потврђују њене промене и преображај како у виду појавних облика тако и у виду
односа субјекта у међународним односима.
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Истраживање улоге моћи у међународним односима, која су рађена након распада биполарног светског
поретка, указује на повећану улогу утицаја недељивих и немерљивих чинилаца моћи. (Нова српска
политичка мисао, 2006). Они се појављују као утицајни на националну вољу (грађана и доносиоца
политичких одлука). Истакнути теоретичар Џозеф Нај главни заговорник и истраживач ―меке моћи―.
Захваљујући његовим радовима појам меке моћи интензивно користи као термин под којим се подразумева
утицај суптилних средстава културе, вредности и идеја на туђе понашање. Делујући кроз медије и
популарну културу не остварује како културни утицај тако и ширење политичке експанзије чиме се избегава
коришћење компромитујуће тврде моћи. Остваривање њиховог утицаја на друге субјекте најуспешније је
ако су утицаји праћени сопственим понашањем и „добрим примером―, односно ако се ови примери у другим
државама и политичким заједницама доживљавају као општеприхваћене људске вредности . Када се друга
страна својевољно повинује утицају туђих циљева, убеђења је да је то у њеном интересу, без отворене
претње или било какве опипљиве награде (економска помоћ, повољни кредити, нова теорија) очигледан је
пример деловања меке моћи. Средства деловања меке моћи обухватају дипломатију, ширење циљних
информација путем медија, класичну пропаганду као и остале културне утицајне усмерне да постигну
конкретне и јасне политичке циљеве.
3.3 Глобализам као планетарни процес и облик испољавања моћи у савременим међународним односима
Присутно је мишљење да је процес глобализације (Бериша, 2014:12) наступио као логичан след еволуције
човечанства и да је она , када је у питању светска политика, њен свеобухватни и највиши облик. Готово да
нема дилеме да је снажан развој комуникацијске и информатичке технологије пресудно утицао на смањење
раздаљине на целој планети и на тај начин омогућио да догађаји на једном крају света имају утицај или
зависе од догађаја на другом крају света. Заправо, дошло је до ширења и продубљивања глобалне
међузависности на свим пољима људске делатности. Друштвене идеје, економски интереси и политички
утицаји готово тренутно су доступни свим друштвеним структурама и појединцима у различитим крајевима
света. Савремена пракса успостављена глобалним мрежама (од трговине преко комуникације до културе)
наметнула је и потребу одређене ревизије „светског поретка―. То значи да је један од најзначајних
карактеристика глобализације њена тенденција усмерена у правцу успостављања надлежних структура у
светској политици.
Према мишљењу глобалиста20поред трансформације међународне политике биће потребна и
трансформација постојећих регионалних безбедносних заједница у глобалне безбедносне заједнице.
Поставља се питање и у којој мери ће конституисање регионалних транснационалних и међународних
ауторитета у овим областима представљати опасност и доприносити разградњи концепта државе као
безбедносног оквира и основног субјекта међународних односа. Да ли су искуства регионалних
организација као што су НАТО и ЕУ конкретне чињенице које само потврђују ставове о незаустављивости
глобализације светске политике?
Одговор на ова питања можемо потражити у чињеници да глобализам све више прожима најважније области
међународних односа, обухватајући на тај начин све субјекте светске политике. Најважнији аргументи који
дају потврдан одговор на претходна питања су економске трансформације, комуникација стварање
мултинационалних компанија, прокламовање светске културе, мишљења и образаца деловања и све чешће
присутна тврдња о глобалним заједничким опасностима на које највећи број држава не може сам да
одговори. Као пример глобализације актуелних дешавања потврђује колико сејање свеопштег страха
погодује и ствара плодну климу за процват ауторитатизма. Након терористичког напада 11. септембра 2001.
године независно истраживање мишљења дела грађана САД-а је показало да је 75% грађана Америке било
спорно да жртвује слободу ради обезбеђења безбедности. (Печујлић,2002:189) Ови ставови погодују
заговарању идеје о међусобном повезивању, сарадњи, партнерству и савезништву и стварању глобалних
организација и мрежа безбедности чиме се „коалицији― најбогатијих земаља обезбеђује привилегованом
статусу у све узбурканијем свету. На тај начин се у изврсној мери урушава државни суверенитет субјеката
међународних односа и обезбеђује утицај у облику претходно наведених облика „меке моћи―. Бжежински
тај утицај објашњава америчком супремацијом и стварањем новог светског поретка у коме облици
америчког система у иностранству нису само пресликани већ су институционализовани, односно да
20

Глобалисти , иако су формално држављани разних држава, суштински немају државу, боље речено , немају отаџбину,
њихова моћ се распростире у многим државама, цео свет је предмет њиховог интересовања и интереса. Извор њиховог
енормног богатства проистиче из пословања које се одвија, отприлике , на овом принципу: купујемо сировине где су оне
најјефтиније (у Африци), производимо робу у земљи, вредне а јефтине радне снаге (Кина и Тајланд), продајемо робу на
тржиштима где су цене финалних производа неколико десетина веће од произведених (цена коштања), Европске уније и
САД, а порез плаћамо на Кајманским острвима. Извор: Слободан Ерић, Геополитика, 2020, стр.4
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Америка стоји у средству међусобно повезаног универзума, где се моћ изражава кроз непрекидно
преговарање, дијалог и захтеве за формалним консензусом, иако та моћ у крајњем виду произилази из једног
извора из Вашингтона. (Бжежински, 1999:31) То само потврђује велики утицај глобалне елите моћи, и њене
огромне политичке војне надмоћи на обликовање светског поретка, која постепено напушта превазиђени
облик „консензуалне хегемоније― прелазећи на „доминацију― као њен репресивнији облик.

4. ЗАКЉУЧАК
На основу претходног разматрања моћи у савременим међународним односима може се закључити да моћ и
даље представља део проблема са којима су суочени субјекти међународних односа због њихове опте
рећености политичких моћи и насиљем и поред тога што они не представљају трајно решење проблема у
односу између држава. Процеси трансформације односа у суштини не води ка нестајању политичке моћи већ
ка њеној еволуцији као појавном облику и као односу између субјеката у савременим међународним
односима. Очигледно је да класични облици моћи полако уступају место неким другачијим методама
принуде, као што су економски, политички и културни облик уз ограничене и специфичне оружане
интервенције (акације). Углавном, „мека моћ― преузима примат у обликовању, контроли и владавини новог
светског поретка, користећи аргументе утицаја на свест и деловања на подсвест субјеката међународних
односа без вођења класичних оружаних сукоба (тврде моћи) или пак уз њихов евентуалну употребу као
крајњег средстава.
Такође, се може закључити да глобализација представља неизбежан ток развоја међународних односа, у
коме су друштвене заједнице суочене са неопходношћу прилагођавања новом светском поретку у коме су
јасне разлике између међународног и домаћег, односа између спољашњег и унутрашњег. Чињеница је да
правац у коме се креће глобализација није унапред одређен. Њен историјски и отворен ток може да води или
ка уједињавању, и сарадњи или ка фрагментацији, партикуларизму и конфликтима. За очекивати је да време
пред нама буди време „опасних деценија― због више разлога. Ти разлози су садржани у опасностима који су
последица утицаја великих изазова и крајње ризичних противречности у свету и све већем присуству
глобалних елита моћи који не само да не умањују већ и повећавају ризике и претње у ограниченом времену
за њихово успешно решавање.
Ако пођемо од чињенице да не постоји поуздана узрочно-последична веза између политичких, економских,
културних и других глобалних процеса на једној и ерозији националне државе на другој страни, онда тезу о
слабљењу националне државе морамо посматрати са много више опрезности. Дакле, овај проблем свакако
треба реалније сагледати, са историјског, економског, политичког, геополитичког и културолошког аспекта,
што није био циљ овог рада.
Промене у савременим међународним односима, као последица еволуције деловања моћи у њима, такође
намеће потребу проширивања теоријског одређења појма моћи и систематског истраживања нових форми и
облика испољавања моћи у међународним односима. Без обзира како ће у будућности изгледати
међународни односи, вероватно различити од ових данас, сасвим је извесно да ће значајно зависити од улоге
и деловања моћи, начина њене прерасподеле и одређене врсте баланса који ће се у међународним односима
успоставити.
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INFLUENCE OF ORGANIZED CRIME ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Kristian Angelov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, kriso.4114.ka@gmail.com
Abstract: The thesis in the report is that the impact of organized crime on the economy of the European Union (EU)
member states that it should be seen in the light of the contradictions that arise between globalization and the
increasing tendencies of restarting the nation states. This methodological stance makes it possible to better outline
these five criminal areas, the role of organized crime groups (OCGs) in them and the harmful consequences for the
economic, social and political development of the EU.
We live in a time of serious radical changes in the world around us, which require accurate research diagnoses and
sound hypotheses for the future development of modern societies. If our world survives today, it is because it has
long understood the need for a new strategic vision for our long-term future. The great hopes that liberal thinkers
placed on globalization, which as a locomotive, would pull us out of stagnation, and inspire us with creative power
in solving problems vital to our society, but it did not come true. We have also forgotten the long-known truth that
capital willingly accepts the opportunity to reach huge, well-secured markets through globalization, and solving the
pressing, vital problems of wage workers remains the responsibility of nation states. This fact reminds us of a
remarkable image-emotional way of Zygmunt Baumann.
Organized crime has been developing rapidly since the beginning of the Bulgarian transition, which has never been
clear whether it has ended, or more precisely when it will end. This transition is characterized by a deep economic
crisis, high inflation and complete paralysis of law enforcement agencies. In the minds of the older generation of
Bulgarians, this transition was associated with the expression "mutren times". It was at this time that crime at all
levels erupted, creating conditions for the permanent entrenchment of organized crime (OP) in the newly created
business sector, and especially in the corrupt administrative and managerial sphere. This kind of contagion did not
spare the political institutions either. The mentioned transition has left deep traces in today's socio-economic
development of the country, and it follows that it has an impact on the entire European Union.
Keywords: globalization, restarting the nation state, crime zone, criminal activity, organized crime and organized
crime groups

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ВЪРХУ
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Кристиян Ангелов
Университет за национално и световно стопанство, София, България, kriso.4114.ka@gmail.com
Резюме: Основната теза в доклада се изразява в това, че въздействието на организираната престъпност
върху икономиката на страните-членки на ЕС трябва да се разглежда в светлината на противоречията,
възникващи между глобализацията и нарастващите тенденции за рестартиране на националните държави.
Тази методологическа позиция дава възможност да се очертаят по-добре тези пет престъпни области, ролята
на организираните престъпни групи (ОПГ) в тях и вредните последици за икономическото, социалното и
политическото развитие на ЕС.
Живеем във време на сериозни радикални промени в заобикалящия ни свят, които изискват точни
изследователски диагнози и обосновани хипотези за бъдещото развитие на съвременните общества. Ако
днес нашият свят оцелява, то е, защото отдавна е проумял необходимостта от нова стратегическа визия за
бъдещето ни в дългосрочен план. Големите надежди, които либералните мислители възлагаха на
глобализацията, която като локомотив да ни изтегли от стагнацията, застоя и да ни вдъхне съзидателна сила
в решаването на жизнено важно за нашето общество проблеми, не се оправдаха. Забравихме и отдавна
известната истина, че капиталът с охота приема възможността чрез глобализацията да достигне до огромни,
добре осигурени пазари, а решаването на наболелите, жизнено важни проблеми на хората на наемния труд
остават като задължение на националните държави. Този факт ни припомня по забележителен образноемоционален начин Зигмунт Бауман.
Организираната престъпност води своето бурно развитие още от началото на българския преход, който така
и не стана ясно дали е завършил, или по-точно кога ще завърши. Този преход се характеризира с дълбока
икономическа криза, висока инфлация и пълна парализа на правоприлагащите органи. В съзнанието на по-
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старото поколение българи този преход се свърза с израза „мутренски времена―. Точно по това време се
развихри и престъпността на всички равнища, създадоха се условия за трайно вкопаване на организираната
престъпност (ОП) в новосъздадения бизнес сектор, и особено в корумпираната административноуправленска сфера. Тази своеобразна зараза не пощади и политическите институции. Споменатият преход
остави дълбоки следи в днешното обществено-икономическо развитие на страната, а от това следва, че има
отражение и върху целият Европейски съюз.
Ключови думи: глобализация, организирана престъпност, организирани престъпни групи, престъпна
дейност, престъпна зона, рестартиране на националната държава.
1.УВОДНИ ДУМИ
Предвид изследванията на Зигмунт Бауман и експроприация на държавата може да се опише по следния
начин: „В кабарето на глобализацията държавата прави стриптийз и в края на представлението остава само с
голите си нужди – със своята власт да репресира. Със своята разрушена материална база, са нулираната си
суверенност и независимост, с обезличената си политическа класа националната държава се превръща в
обикновена служба за сигурност на мегакомпаниите. Новите господари на света не изпитват
необходимостта от пряко управление. Националните правителства са натоварени със задачата да
администрират делата от тяхно име― [1]. И докато глобалните финансови пазари налагаха своите правила и
закони на планетарно ниво, предизвиквайки небивали досега по мащаб и дълбочина кризи, устоите на
националната държава продължаваха да се рушат. Днес ситуацията е много по-различна. Излъганите от
големите възможности на глобализацията хора излязоха на улицата, за да демонстрират и представят своите
социални и политически искания пред националните правителства. Този на места радикален протест залива
цяла Европа. Не беше пощадена и нашата страна. Но дали националната държава ще намери сили и средства
да се справи с непрекъснато променящите се искания на протестиращите, които варират от високата цена на
горивата, минават през застраховките, социалното осигуряване на хората в неравностойно положение и
завършват с ултимативното искане за смяна на системата на управление, обрасла с корупция и неспособна
да се справи с битовата и организираната престъпност? Не искам да бъда лош пророк, оставям бъдещето да
покаже, макар че то сега изглежда твърде неясно и мрачно. Като отчита факта, че „идеологията на
свободния пазар умножава и задълбочава човешката мизерия―, Улрих Бек в своето монографично
изследване „Световното рисково общество― (2001 г.) отбелязва, че: „Риск и отговорност са вътрешно
свързани, както са свързани риск и доверие, риск и сигурност (осигуряване и безопасност). На кого може да
се припише отговорността (а следователно и разходите). Или, иначе казано, дали не живеем в контекстна
„организирана безотговорност― [2]. Не са ли именно тези теми в основата на съвременните политически
конфликти в нашите общества? Нека не забравяме, че когато анализира глобалния характер на риска, Улрих
Бек не го отъждествява с глобалното равенство на риска и не подценява „скритата властова структура на
рисковите конфликти―. Според него не трябва да се подценява и фактът, че в глобалната епоха темата за
риска обединява множество иначе изолирани територии на новата транснационална политика с въпроса за
космополитната демокрация: с новата политическа икономия на несигурността, финансовите пазари,
транскултурните конфликти относно храна и други продукти, възникващите „рискови общности―, които се
явяват в определени моменти благоприятна среда за появата и развитието на престъпността, а защо не и на
организираната престъпност. В крайна сметка всичко това предизвиква и особено опасната анархия в
международните отношения, от която се възползва трансграничната престъпност, а разширяващата се
пропаст между бедни и богати ражда серийна несигурност.
В духа на разсъжденията на Улрих Бех върху проблемите на световното рисково общество са и поставените
проблеми пред властта, които са обект на изследване на Алвин Тофлър. В своето монографично изследване
„Трусове във властта― (1996 г.) той отбелязва с дълбока загриженост: „Живеем във време, когато цялата
структура на властта, свързала света в едно цяло, се разпада. Формира се коренно различна структура на
властта. И това става на всички нива в човешкото общество― 3. Властта в съвременните общества е
изправена пред сериозни предизвикателства и трусове, които за дълго ще променят нейната същност,
структура и функции. Важният въпрос сега е кой ще осъществява контрола върху промените във властта,
които предстоят, и най-вече кой ще ги формира тези промени, с помощта на какви средства и начини ще се
извършват те? Вярно е твърдението, че дори и лошата, слабата власт е по-добра от липсата на каквато и да е
власт. Аномията е царството на конфликтите и насилието, в чиито условия престъпността разцъфва и взема
застрашителни размери. Стремежът към насилствено изкореняване на конфликтите не дава добри резултати.
Както уточнява норвежкият социолог Йохан Галтунг, „там, където има цели, често има и противоречия в
рамките на същия организъм или между тях; тук и сега, тук или там, сега или по-късно. Има хора без
противоречия. Те се наричат трупове, както казват китайците. В животът, целта и противоречията са
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неразделими. Премахването на конфликтите е безсмислено― [4]. Онова, което е значимо и полезно, е да се
търсят средства и начини за премахване на насилието, а така също и за ограничаване на последиците от
него. Смисълът на разрешаването на конфликтите е да се използва тяхната енергия, за да се достигне до
определени креативни, творчески решения. Колкото са повече тези решения, толкова повече нарастват
алтернативите на насилието.
Дотук се спряхме повече на онези условия и фактори, които участват по посока на дезинтеграцията както в
условията на глобализацията, така и в условията на националната държава. Опитите за рестартиране на
националната държава, като изключим исканията на популистите, се обезсмислят, ако не се реши и
въпросът, свързан с „окованата власт―. Какво ще означава това? Това означава според Жорж Бюрдо, че е
настъпил краят на ерата на избора. „Властите могат да продължат да известяват щастливо бъдеще, но
всъщност – отбелязва той – единствената позволена им свобода е да модулират темата, която им налага
съществуващото общество. Вярно, политическото съперничество си остава ожесточено, но този вид борба е
аналог на онази борба, която водят – пред публиката и с много реклама – две фирми, представящи се за
конкурентни, докато в действителност и двете са контролирани от една финансова група. И наистина ерата
на избора е свършила.― [5]. Изправени пред липсата на реална възможност за избор, как ще реагират хората
и институциите в едно съвременно общество? Макар и белязано от известна тромавост, това общество не
може да изключи възможността за радикални промени, съпътстващи всяко политическо начинание, защото
„целевостта на обществото определя целевостта на властта (...) отделни личности и групи, разтревожени от
тази ориентация, продължават, разбира се, да измислят и други, като цяло обаче общността никак не я е
грижа за тези резерви или бунтове, властта ѝ е осигурена, тъй като извън нея тя не би намерила никаква
основа, способна да послужи като трамплин за новаторска дейност― [6]. Като един от активните участници в
дискусията за променящата се същност и функции на съвременната национална държава Жорж Бюрдо
поставя редица важни въпроси, като: какво е бъдещето на окованата власт; краят на ерата на изборите;
незаконната авторитарност; характеристиките на функционалната държава; политика и рационалност;
неизбежността на регулиращата власт; възраждането на просветения деспотизъм и др. Решаването на
поставените от него проблеми е своеобразен опит за „рестартиране― на националната държава и нейното
бъдеще в условията на протичащата глобализация. Близки до неговите възгледи, макар и не съвсем, развива
и Франсис Фукуяма в своето монографично изследване „Строежът на държавата― (2004 г.), където се
поставят въпроси, свързани с управлението и световния ред през XXI в. Ще се спрем малко по-подробно и
на още един автор, чиито изследвания са посветени на споменатите проблеми, а именно на Тиери дьо
Монбриал. В своето монографично изследване „Двадесет години, които разтърсиха света― (2011 г.) той
отбелязва следното: „Глобализацията очевидно не успя да обезличи или премахне кризисните явления. През
тези последни двадесет години ние преминахме през няколко големи кризи и присъствахме на спукването на
много финансови „балони―. От тази гледна точка историята на рисковите ипотечни заеми, с която завърши
този период, или трудните преговори в рамките на цикъл „Доха― за либерализиране на световната търговия
не означаваха „край на света― въпреки своите недостатъци и липса на ентусиазъм у народите Европейската
общност се превърна в Европейски съюз и изигра основна роля за преобразуването по сравнително мирен
начин на европейския континент― 7. Противник на теорията, обясняваща, предричаща края на националните
държави, чийто представител е Кейничи Омае, споменатият френски изследовател Тиери дьо Монбриал
отбелязва, че: „Глобализацията и многообразните модели на управление намират израз в пространственото
преплитане на властите и в постепенното заличаване на границите, разбирани като строги разделителни
линии между държавите. Кейничи Омае с право подчертава значението на регионалните икономики като
една от новите геополитически реалности в края на века. Той обаче отива твърде далеч в своята логика,
обявявайки края на националните държави. Понятието за национален суверенитет е отслабнало, но не е
изчезнало― 8. По-нататък той заостря вниманието ни върху необходимостта националните държави да си
сътрудничат върху принципа на колективната сигурност. Когато правят това, те (държавите) трябва да се
научат да привличат към сътрудничество и съдействие „големите действащи лица на гражданското
общество и да ги разглеждат вече не толкова като субекти и лобисти, а като партньори― 9. Разбира се,
уточнява авторът, вътрешните дела на държавите си остават тяхна работа, но терористичните и особено
престъпни мрежи, заплахите за екологията не бива да остават встрани от процесите на глобализацията. Тези
твърдения на споменатия автор кореспондират пряко и с нашата основна теза, че борбата с престъпността, и
особено с организираната престъпност, не бива да се вменява като задължение само на националната
държава. Този вид престъпност отдавна е пресякла националните граници и се е превърнала в
трансгранична. В защита на тази теза са и следващите ни разсъждения и анализи, направени върху
резултатите от изследвания на ОП в някои от водещите държави – членки на ЕС.

947

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
2.ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА
ОРГАНИЗИРАНАТА
ПРЕСТЪПНОСТ
ВЪРХУ
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЕС.
Както отбелязват изследователите от Центъра за изследване на демокрацията в увода на издадения от тях
сборник под заглавие „Оценка на заплахите от организираната престъпност― (2010 г.), вече десетилетия
наред „продължават и опитите предимно от страна на неправителствени организации за осмислянето на
организираната престъпност не само през призмата на правните дефиниции и традиционните полицейски
категории и обяснителни модели, но и като комплексен социален и пазарен феномен, съчетаващ откровената
криминална дейност с полулегални и привидно легални бизнес начинания компрометиращи демократичните
и пазарните правила и ценности―. Липсата на адекватна информационно-аналитична основа, върху която да
се изгради ефективна защитна система на правоприлагащите органи, позволи на организираните престъпни
групи да разработят успешни модели на мимикрия на престъпния бизнес, утвърдиха се и статутите на
изявени „олигарси―, някои от които независимо от партийната принадлежност съществуват и днес. Освен
това се разви и ново направление на престъпността в посткомунистическите условия, наречено
„престъпност на белите якички―. Всички тези негативни явления на прехода поставиха на дневен ред
необходимостта от по-ясни условия и преосмисляне на ефективното използване на и без това ограничените
ресурси на правоприлагащите институции. Обществените очаквания за по-голяма прозрачност и отчетност в
дейността на тези институции нарастваше всеки изминал ден и продължава и до сега.
Трябва да се има предвид фактът, че в битката срещу организираната престъпност от различните сфери –
политическата, икономическата, военната и др., България не е сама, а нейните усилия в тази борба са
координирани както на ниво ЕС, така и между отделните държави – членки на Съюза. В този смисъл може
да се каже, че от чисто методологическа гледна точка разработените от нашите криминолози тактики в
стратегията на борбата срещу ОП са насочени към реализирането на следните цели:
 ликвидация на организираните престъпни формирования;
- предотвратяване и пресичане на техните прояви;
- изявяване, изобличаване и наказване на лидерите и активните участници в тях;
- установяване, изявяване и привличане към сътрудничество на законно основание на онези от
тях, които са били пасивни, не са вършили тежки престъпления или са били въвлечени в
криминални формирования с измама и насила;
- изявяване и пресичане на основните криминални капитали на основата на закон;
- гарантиране на сигурността на участниците в наказателния процес;
- разрушаване на икономическата, политическата, социалната и духовната основа на ОП
посредством отстраняване на обстоятелства, функции и укрепване на позиции на ред и
законност в обществото― [11];
- борбата срещу ОП, както отбелязва Тихомир Стойчев, все още се допускат сериозни пропуски,
като например шумно прокламиране на мерки и декларирана готовност на властите под
формата на почти ритуално кръщаване на операции и др. За съжаление, всичко това се прави в
условията на публично прехвърляне на обвинения между изпълнителната и съдебната власт,
което поражда определено недоверие в гражданите, които допускат наличието на определени
предварителни договорки, защита на лобистки и групови интереси. Нерядко в хода на тези
шумни операции се допуска нарушение на гражданските права, необосновани репресии,
нарушаване на закона, което води до остро компрометиране на властта и спадане на доверието
на гражданите [12].
Причините за това са много, но по-важните от тях са свързани с нарушаването, кризата на държавността,
непознаването и неуважението на правната система, конфронтацията между лобитата във властта, връзките
между сенчестата политика и сенчестата икономика, ръста на безработицата, задълбочаването на
социалното разслояване и др. Анализът на тези причини потвърждава необходимостта от усъвършенстване
на правосъздаваната и правоприлагана правна система. Въпреки че в това отношение има и постигнати
определени успехи, например приетата „Стратегия за национална сигурност― през 2011 г., „Интегрираната
стратегия за превенция и противодействие на корупцията и ОП―, „Стратегията за превенция на
престъпността (2012 – 2020 г.)―, необходимо е да се осъществява постоянен качествен контрол върху
начина, по който се изпълняват приетите решения. Нашата държава като равноправен член на ЕС трябва да
се възползва още по-активно от направените оценки на риска от организираната престъпност в ЕС за 2020 г.
и следващите години. Авторите на тези оценки въз основа на богат емпиричен материал, предоставен от
съответните служби на държавите – членки на ЕС, посочват основните криминални зони. Според тях
съществуват пет криминални зони, които трябва да се наблюдават и анализират постоянно.
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Първата криминална зона е наречена Северозападна и нейният географски център се оформя от
Нидерландия и Белгия. Тя по същество играе ролята на разпределителен център на хероина, кокаина,
синтетичната дрога и продуктите, произведени на основата на канабиса. Нейната дейност се очаква да
продължи и в бъдеще, като продължава да оказва съществено въздействие върху държави, като
Великобритания, Ирландия, Франция, Испания, Германия, скандинавските и прибалтийските държави.
Трябва да се отбележи фактът, че ОПГ, които играят активна роля в тази зона, са често базирани в други
държави-членки на ЕС. Може да се каже, че тази зона е ключов финансов и бизнес център, но също така и
специфична логистична зона, в която ОПГ осъществяват контакти и сключват договори, изпират незаконни
финансови средства и извършват редица други нарушения.
Югозападната криминална зона е втората зона, която се формира обикновено по традиция около
Иберийския полуостров и изпълнява ролята на югозападна врата към ЕС. В нея са разположени
криминалните пазари на кокаина, канабиса, трафика на хора и нелегалната емиграция.
Североизточната зона е под силното влияние на източници и транзитни зони, които са разположени отвъд
източните граници на ЕС (Русия, Украйна, Беларус). Притокът на незаконни стоки се движи както на изток,
така и на запад. От изток обикновено се трафикират жени, незаконна емиграция, цигари, фалшиви стоки,
синтетична дрога, хероин и др.
Южната криминална зона се характеризира с присъствие на организирани престъпни групи, ситуирани в
Италия, които си взаимодействат с ОПГ извън ЕС. Освен споменатите вече продукти, като дрогата, тук се
търгуват и фалшиви банкноти в евро и измами с кредитни карти.
Югоизточната криминална зона се намира географски между Азия и Европа и е важна врата на ЕС.
Държавите, разположени около Черноморския басейн, като Румъния и България, са най-засегнатите и са
обект на влияние на ОПГ. Румъния обикновено се разглежда като важен канал на миграция към ЕС, докато
България играе централна роля в криминалните пазари, свързани предимно с дрога, фалшиви пари в евро, и
особено с измами с кредитни карти. [13]
Трудно е да се говори за влияние на ОП върху икономиките на държавите от ЕС, без да се очертаят
споменатите криминални зони. В тези зони ОП се възползва от случващите се финансови и икономически
кризи, в чиито условия се наблюдават освен посочените дейности, и засилено наемане на работници „на
черно―, черни пазари, нерегламентирани и недекларирани доходи, измами с престъпления срещу
собствеността, лихварство, изнудване на предприемачи, изпаднали в затруднения, пране на пари и др.
Борбата с организираната престъпност в Европа
Борбата с организираната престъпност е обект на наказателноправни състави във вътрешното право на
европейските държави. Наказателното право на страните-членки на Европейския съюз все още не е
хармонизирано, но в областта на борбата с организираната престъпност съществува институционализирано
сътрудничество между тях. С оглед приемането й в Европейския съюз, България се наложи да отговори на
европейските изисквания в областта на правосъдието, полицията, борбата с престъпността и контрола на
външните си граници. Тези изисквания засягат директно и ефикасното противодействие срещу
организираната престъпност.
3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БОРБАТА СРЕЩУ
ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
Нивото на организираната престъпност в Европейския съюз е нарастващо. Затова свидетелстват данните и
сведенията, които се съдържат в изготвяните годишни доклади от Европейската комисия по проблемите на
престъпността и от Експертната комисия по наказателно право и криминологичните аспекти на
организираната престъпност при Съвета на Европа, както и от страните-членки на Европейския съюз и
Европол.
Тези ситуационни доклади по несъмнен начин показват многообразните начини за инфилтриране на
организираната престъпност в различните структури на гражданското общество и в обществото като цяло.
Активността на организираната престъпност е динамична, с големи възможности да бъде предприемаческа
или симулираща бизнес, гъвкава по отношение на променящите се пазари и използването на възможностите,
които предоставя свободата на движение на стоки, услуги, капитали и хора. Технологичните нововъведения
като Интернет, електронното банкиране и комуникационните системи се утвърждават и като средства за
извършване на престъпления или за прехвърляне на печалби, постъпващи от привидно законни дейности.
Организираните престъпни групи и организации не признават националните граници. Често те сформират
сдружения на и извън територията на Европейския съюз както с физически лица, така и с други престъпни
групи и организации за извършване на престъпления. Тези групи все повече навлизат в законния и сенчестия
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бизнес, използвайки знанията, уменията и позициите на утвърдени специалисти и структури за нуждите на
престъпната си дейност.
Организираните престъпни групи засилват международните си престъпни контакти и все повече тяхна
мишена стават социалните и бизнес структурите на европейското общество като ги дестабилизират чрез
пране на пари, трафик на наркотици и финансови престъпления. Те действат лесно и ефективно както на
територията на Европа, така и в други части на света, възползвайки се от незаконното търсене и предлагане
на стоки и услуги – от наркотици и оръжие, до крадени коли и пране на пари. Организираните престъпни
структури все повече координират и съгласуват усилията си в търсене на начини за оказване на влияние,
включително чрез разнообразни корупционни практики и възпрепятстване работата на правоохранителните
и правораздавателните органи.
Ефективното противодействие на организираните престъпни структури изисква координирана дейност на
всички страни-членки и страни кандидатки за членство в Европейския съюз, която да отчита както
националните стратегии за борба с организираната престъпност, така и Стратегията за превенция и контрол
на организираната престъпност в европейското пространство. Ангажирането в тази дейност на институциите
на Европейския съюз, на страните-членки и страните кандидатки за членство, на основата на действащото
законодателство в европейското пространство, е особено важно и необходимо.
Правото на Европейския съюз е самостоятелна правна система, състояща се, според доктрината от първично
и вторично право, уреждащи функционирането на Европейския съюз като цяло и тясно свързани с
международното право и правните системи на държавите-членки.
До приемането на Конституцията на Европейския съюз, сред най-важните актове на първичното право са
трите учредителни договора за Европейските общности: Договорът за Европейската общност за въглища и
стомана от 1951 г. (Парижкият договор), Договорите за Европейската икономическа общност и ЕВРАТОМ
от 25 март 1957 г. (Римските договори) и Договорът за Европейския съюз от 7 февруари 1992 г.
(Маастрихтският договор).
Във вторичното право се включват актовете, които органите на Европейския съюз приемат въз основа на
договорите, например правните актове, които са изброени в конкретни разпоредби на договорите и други
актове, като общи споразумения между институциите, правилници за дейността, програми за действие и т. н.
Най-важният правен акт, с който съществено се изменят и допълват трите учредителни договора на
Европейските общности е Договорът за Европейския съюз, в сила от 1 ноември 1993 г. С този договор
процесът на европейската интеграция, освен икономическите аспекти, включи и редица политически
елементи от областта на външната политика и сигурността и политики и форми на сътрудничество в
областта на правосъдието и вътрешните работи. Оформиха се, според общоприетата терминология, три
стълба на Европейския съюз – в първия са съсредоточени интеграционните аспекти на общия пазар,
икономическия и валутния съюз; вторият е свързан с общата политика в областта на външните отношения и
сигурността; и третият обхваща правосъдието и вътрешния ред.
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макар и хипотетично, като се имат предвид анализираните факти и дейността на ОПГ в посочените
криминални зони, се очаква активизиране на тази дейност. В подкрепа на тази хипотеза е и споменатият
вече факт на силна адаптивност, инициативност и организираност на престъпните групи в условията на
икономическата криза, която циклично избухва в ЕС и води до тежки и труднопредвидими последици в
неговото функциониране и развитие.
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SOURCES OF RUSSIAN INFLUENCE IN THE BALKANS
Selim Ibraimi
South East European University in Tetovo (SEEU), N. Macedonia, selim@journalist.com
Abstract: The purpose of this paper is to identify the sources of Russian influence in the Western Balkans. The
most influential and lethal tool of Russian Federation is the information warfare, composed with hybrid tactics.
Moscow with tools of information warfare is attempting to put one foot in Western Balkans. Qualitative and
quantitative methods were used for analysis and in final findings. The main results indicate that Russia has divers‘
methods to impact political developments in the Balkans. In addition, Russian Foreign Ministry has released several
statements on political recent events in the Balkans. In the last five years since the wiretapping scandal which led to
Nikola Gruevski‘s resignation and the formation of Zoran Zaev government, Russia has been interested in this part
of Europe, and it engages with all interested sides in the region.
With its propaganda, Russia at least has ability to divert the policies of Western Balkan states towards EU. Moscow
prefers the status of neutrality of countries that emerged from Yugoslav Federation. In other words, Kremlin
challenges the U.S. on some levels and the sources of Russian influence primarily are stemming from information
warfare strategies integrated in different platforms.
However, at the end of the W.W.-II, Soviet Union tried to establish the ‗Balkan Federation‘ as a counterbalancing
union against the Western Allies which had geopolitical consequences for the U.S. at that time.
Recently the EU and the U.S. have expressed their concerns on several occasions over the direction of democracy in
the Balkans. Indeed Bosnia, Kosovo, Montenegro, and Macedonia remain on the edge of Russia‘s ‗sharp knife‘
which has the purpose of reversing the reforms and imposing the set of regulations which favors Kremlin in the
Balkans. As the paper indicate, Russia uses domestic news outlets as propaganda to reach the nations in the region
and it wins the hearts of people against the Western approach to some extent. Therefore, the tendency of a perfect
Russian propaganda remains a threat for the Western Balkans fragile societies. Russian strategic investments are
primarily in the energy infrastructure, the oil market and the news outlet organizations around the region.
However, Russia keeps his hands open and engages with Serbia via the news organizations as ‗Russia Today‘ and it
utilizes Belgrade as a geopolitical tool to stir the unrest in Northern Kosovo. Russia and Serbia have good strategic
relations which makes Russia a great power in the Balkans and as a key player.
I conclude that the Balkans remain a flashpoint for regional actors and non-state actors and the Balkans is changing
according to the repositioning of global powers. The Balkan states must continue the path of reforms as only way to
achieve peace and prosperity. But as paper emphasizes, Russia will continue to play crucial role in all events of
Balkan politics due to the power of Russian Federation in world politics.
Keywords: Russia, Balkans, hybrid warfare, disinformation

BURIMET E INFLUENCËS RUSE NË BALLKAN
Selim Ibraimi
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë (UEJL), selim@journalist.com
Abstrakt: Qëllimi i këtij punimi është të identifikojë burimet e ndikimit rus në Ballkanin Perëndimor. Mjeti më me
ndikim dhe vdekjeprurës i Federatës Ruse është lufta e informacionit, e përbërë me taktika hibride. Moska me mjete
të luftës së informacionit po përpiqet të vendosë njërën këmbë në Ballkanin Perëndimor. Metoda kualitative dhe
kuantitative është përdorur për analizë dhe gjetjet përfundimtare. Rezultatet kryesore tregojnë se Rusia ka metoda të
ndryshme për të ndikuar në zhvillimet politike në Ballkan. Për më tepër, Ministria e Jashtme ruse ka lëshuar disa
deklarata mbi ngjarjet politike të fundit në Ballkan. Në pesë vitet e fundit që nga skandali i përgjimeve që çuan në
dorëheqjen e Nikolla Gruevskit dhe formimin e qeverisë së Zoran Zaevit, Rusia është interesuar për këtë pjesë të
Europës dhe ajo angazhohet politikisht me të gjitha palët e interesuara në rajon. Me propagandën e saj, Rusia së
paku ka aftësinë të devijojë politikat e shteteve të Ballkanit Perëndimor drejt BE-së. Moska preferon statusin e
asnjanësisë së vendeve që dolën nga Federata Jugosllave. Me fjalë të tjera, Kremlini sfidon Sh.B.A. në disa nivele
dhe burimet e ndikimit rus kryesisht burojnë nga strategjitë e luftës së informacionit të integruara në platforma të
ndryshme.
Sidoqoftë, në fund të Luftës së Dytë Botërore, Bashkimi Sovjetik u përpoq të krijojë ‗Federatën Ballkanike ‘si një
bashkim kundër-balancues të aleatëve Perëndimorë i cili kishte pasoja gjeopolitike për Sh.B.A në atë kohë. Kohët e
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fundit BE dhe Sh.B.A. kanë shprehur shqetësimet e tyre në disa raste për drejtimin e demokracisë në Ballkan. Në të
vërtetë, Bosnja, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia mbeten në skajin e 'thikës së mprehtë' të Rusisë, e cila ka si
qëllim kthimin e reformave dhe imponimin e një sërë rregullash që favorizojnë Kremlinin në Ballkan. Rusia përdor
media të brendshme si mjete për të arritur objektivat në rajon duke fituar ‗zemrat e njerëzve‘ kundër metodës
perëndimore në një farë mase. Prandaj, tendenca e një propagande të përsosur ruse mbetet një kërcënim për
shoqëritë e brishta të Ballkanit Perëndimor. Investimet strategjike ruse janë kryesisht në infrastrukturën energjetike,
në tregun e naftës dhe në organizatat e lajmeve në të gjithë rajonin. Sidoqoftë, Rusia i mban duart e hapura dhe
angazhohet me Serbinë përmes mediave si "Rusia Sot" dhe e shfrytëzon Beogradin si një mjet gjeopolitik për të
ndezur trazirat në veri të Kosovës. Rusia dhe Serbia kanë marrëdhënie të mira strategjike që e bëjnë Rusinë një fuqi
të madhe në Ballkan dhe si një lojtar kryesor. Përfundimet e hulumtimit tregojnë se Ballkani mbetet një pikë e
rëndësishme për aktorët rajonalë dhe aktorët jo-shtetërorë dhe se Ballkani po ndryshon në përputhje me
ripozicionimin e fuqive globale. Shtetet e Ballkanit duhet të vazhdojnë rrugën e reformave si mënyrë e vetme për të
arritur paqen dhe prosperitetin. Por, Rusia do të vazhdojë të luajë një rol vendimtar në të gjitha ngjarjet e politikës së
Ballkanit. për shkak të fuqisë së Federatës Ruse në politikën botërore.
Fjalë kyçe: Rusia, Ballkani, lufta hibride, dezinformimi
1. HYRJE
Rusia është aktor global në marrëdhëniet ndërkombëtare duke filluar që nga shekulli i XVII kur Pjetri i Madh dhe
më pas Katerina e Madhe e ngritën statusin gjeopolitik të Rusisë në shkallë ndërkombëtare. Në kohën e sotit dhe
sidomos pas vitit 2000 me ardhjen në pushtet të presidentit Vlladimir Putin, Rusia u bë më agresive dhe antagoniste
në shkallë rajonale duke përfshirë këtu edhe Ballkanin Perëndimor. Rusia i shfrytëzon të gjitha mjetet dhe burimet
për t‘i përmbushur objektivat kombëtare që kanë të bëjnë me strategjinë ruse për ndikim në zonat e dikurshme të
influencës ruse. Andaj kthimi i heshur i Rusisë në rajon nuk është i rastësishëm dhe ka për qëllim afatgjatë prishjen e
ekuilibrave politikë, ekonomik, etnik dhe kulturorë në Ballkan. Që nga viti 2008 Federata Ruse në disa momente i
arriti disa objektiva për të zbrapsur demokracitë e Ballkanit drejt reformave dhe eurointegrimeve (Dursun, 2019:
124). Ndërsa Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës kërkon një reformë gjithëpërfshirëse të funksionimit të saj ose
ndarjes etnike, Kosova i kërkon Uashingtonit dhe Brukselit që të mos e bëjë territorin dhe sovranitetin pjesë të
marrëveshjes së re Serbi-Kosovë. Tani, Sh.B.A. duhet të mbajë së bashku shtetet e brishta si një mënyrë për të
vepruar në kohë pa dërguar trupa shtesë ushtarake. "Iniciativa Ballkanike" po shkon së bashku me "Iniciativën tjetër
të tre deteve" (3SI) për të parandaluar ndikimin ruso-kinez në Europën Qendrore dhe Juglindore, ndërsa Rusia me
metodat hibride lirisht ka krijuar një përparësi të dukshme në Ballkan (Bardos, 2017: 9). Mjeti më i fortë rus është
dezinformimi dhe shërbimet inteligjenete në Ballkan.
2. MATERIALI DHE METODA
Arsyetimi për këtë studim niset nga arsyet praktike dhe teorike të ndikimit rus në Ballkanin Perëndimor dhe
reagimin amerikan gjatë kësaj periudhe të operacioneve sekrete ruse në rajon. Studimi është mbështetur në
materialet e publikuara rreth probmemit rus në Ballkan dhe është shfrytëzuar metoda kualitative dhe kuantitative
gjegjësisht intervistat me ekspertë për të determinuar rolin rus në rajon. Ky studim ka qasje teorike empirike dhe
materiali i mbledhur tregon se një epokë e re po fillon midis Fuqive të Mëdha në Ballkan (Metodieva, 2019:14).
Nisma e re e ambasadorit amerikan në Berlin Richard Grenell ishte një hap përpara nga diplomacia europiane e
dështuar e nisur nga BE në vitin 2011, e udhëhequr nga ish diplomatja e rangut të lartë, Frederica Mogherini, ku u
nënshkruan më shumë se 30 marrëveshje midis Prishtinës dhe Beogradit, dhe asnjë nuk u zbatua. Por, ky moment
është një rast i mirë i kthimit të Rusisë në Ballkan nëpërmes konflikteve të ngrira siç është rasti me Kosovën dhe
përçarjet serbo-boshnjake. Rusia ka një diplomaci të fuqishme duke arritur që mosmarrëveshjet e pazbatuara t‘i
kthejë në instrument të lojës ruse në Ballkan (Jonsson, Alatalu, & Vilmer…, 2018:87).
Një rivalitet i aktorëve të jashtëm ka të ngjarë të përkeqësojë gjendjen e vështirë të tregtisë rajonale dhe humbjen e
ekuilibrit të brishtë etnik në pjesët e nxehta ndëretnike të rajonit. Ndërhyrja ruse diplomatike për një marrëveshje të
re shekullore në mes Kosovës dhe Serbisë, është kërcimi i ri rus në fazën e ringritjes së dialogut euroamerikan
(Samorukov, 2019:11). Sipas materialit dhe gjetjeve, një ndër strategjitë kryesore të Rusisë në Ballkan mbetet ajo
hibride d.m.th. një përzirje e metodave klasike dhe inteligjente ruse të trashiguara nga koha e komunizimit dhe të
përsosura gjatë dy dekadave të fundit.
3. REZULTATET
Nga rezultatet e fituara mund të përfundojmë se veprimi rus ka qenë i pranishëm në Ballkan dhe në Maqedoninë
Veriore. Pyetja kryesore e hulumtimit është si më poshtë. A ka pasur ndërhyrje politike dhe diplomatike në ana e
Rusisë në Ballkanin Perëndimorë? Nga analiza e 20 intervistave del se strategjia hibride ruse përfshinë një varg
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aksionesh në disa fusha kryesore dhe mjaft të ndjeshme ku Moska arrin t‘i përmbushë objektivat strategjike ruse në
rajonin e Ballkanit (Secrieru, 2019:13).
Fushat e influences
Diplomacia
Spiunazhi
Ambasada
Tubacionet energjetike
Grupet paraushtarake
Lidershipi lokal
Propaganda

2018/2019 në %
10
10
35
10
10
5
15

Projeksion 2020/2021
0
0
0
0
0
0
0

4. DISKUTIME
Ndikimi i jashtëzakonshëm i Moskës në politikën lokale dhe kombëtare, qarqet mediatike dhe afariste me
mbështetje nga Kisha Ortodokse Ruse, paraqet rrezik të përhershëm për rajonin dhe tani Moska është në gjendje të
shkaktojë tensione etnike dhe fetare, bllokojë reformat duke mbështetur forcat radikale nacionaliste
(Cohen,1994:822). Të gjitha këto janë nxitura nga mosmarrëveshjet politike, etnike dhe rivaliteti ekonomik, që bën
Rusia me strategjinë ―përçaj dhe sundo‖ (Stronski & Himes, 2019:4).
Rusia rriti masat e saj aktive në rajon, duke zbatuar më shumë faktorë joformalë në politikën e saj të deritanishme
dhe përdorimin e shërbimeve sekrete. Rusia ka përdorur vazhdimisht mjetet kibernetike për të ndëshkuar, prishur
dhe dezinformuar. Sulmet në shkallë të gjerë në internet janë kryer në mënyrë diskrete ose si pjesë të operacioneve
komplekse hibride në kombinim me mjete të tjera shtrënguese (Prier, 2017:68).
Me sulmet kompjuterike, Rusia ka qenë veçanërisht e efektshme në arenën e informacionit psikologjik, ku narrativa
ruse kanë marrë një përforcim të konsiderueshëm përmes mediave sociale. Fusha e informacionit psikologjik është
thelbësore për uljen e mbështetjes për Bashkimin Europian dhe NATO-n në rajon dhe kuptohet polarizimin në rritje
midis fraksioneve pro-BE-së dhe atyre pro-ruse (Vejvoda, 2017:40).
5. KONKLUZIONE
Strategjia hibride ruse, sulmet në internet dhe spiunazhi mbeten mjetet kryesore ruse në rajon. Sidoqoftë, në
Ballkanin Perëndimor, dezinformimi ka qenë objektivi më i dukshëm i Rusisë. Dezinformimi dhe komunikimi
strategjik kanë një ndikim tjetër që Rusia e shfrytëzon për qëllime politike. Dezinformimi dhe propaganda zbatohet
përmes një numri aktorësh, përfshirë ambasadat ruse, mediat shtetërore, private dhe hakerat. Sh.B.A. ka reaguar
shumë pak me mjete të drejtëpëdrejta, edhe atë vetëm me anë të diplomacisë publike, financimit të organizatave jo
qeveritare dhe dhënien e fondeve për të kundërshtuar propagandën ruse në Ballkan. Sh.B.A. në Ballkan nuk mund ta
kundërshtojë praninë ruse ose propagandën e Kremlinit kaq lehtë. Beteja ruse është e vështirë. andaj kërkon lojtarë
të fuqishëm për të përballuar Rusinë në Ballkan.
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Abstract: In the contemporary conditions of international relations development, the information war acquires
significance. The need to explore the subject is related to the fact that today in the globalizing world, inter-state
contradictions and conflicts are more likely to take place in the information space. With the advent of the
information society age, information and information technologies are becoming a vital resource for countries. The
arrival of the information society era, countries are increasingly aware of the role and importance of the information
resource. With the rapid development of information technology, the borders between countries become
insignificant for the transmission of information. The geopolitical picture of the world is also changing. Among
other resources that are important for the strength of a country, the acquisition of new and storage of its own
information resources is becoming one of the goals of countries in the 21 st century. The traditional understanding of
conflicts and wars between countries is changing.
We classify traditional wars by features, such as geographical area, scope and number of participants. But today,
interstate armed conflicts have virtually disappeared from the international political arena. New subjects in the
armed struggle and new understandings of its conduct are emerging. The state no longer has a monopoly role in
various conflicts. Modern war is characterized by a qualitative new expansion of the conflict space. In traditional,
conventional wars, physical space remains a top priority (including economic and demographic potential, armed
forces, etc.). In the 21st century, the confrontation is conducted mainly in the spiritual and mental space, ie. in the
mass consciousness of the people, in their psychological state, in the mass media, in the inter-religious relations, in
the public morality, etc. War acquires a completely different character in contrast to the wars in the 20 th century. It is
fought on a qualitatively new level, affecting various areas, such as information, diplomacy, socio-cultural,
scientific, as well as the human psyche.
Keywords: information warfare, security, information, international relations.

ИНФОРМАЦИОННАТА ВОЙНА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА
СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ивайло Илиев
Университет за национално и световно стопанство, София, България, iliev_ivailo@mail.bg
Резюме: В съвременните условия за развитие на международните отношения информационната война
придобива огромно значение. Необходимостта от изследване на темата е свързана с факта, че днес в
глобализиращия се свят е по-вероятно да възникнат междудържавни противоречия и конфликти в
информационното пространство. С настъпването на ввръзката на информационното общество
информационните и информационните технологии се превръщат в жизненоважен ресурс за страните. С
настъпването на епохата на информационното общество държавите все повече осъзнават ролята и
значението на ресурса информация. Със стремителното развитие на информационните технологии
границите между държавите стават незначителни за предаването на информацията. Променя се и
геополитическата картина на света. Наред с други ресурси, които са от значение за силата на дадена
държава, добиването на нови и съхраняването на собствените информационни ресурси се превръща в една
от целите на държавите през XXI в. Променя се и традиционното разбиране за конфликтите и войните
между държавите.
Традиционните войни ги класифицираме по признаци, като географско пространство, сфера на обхват и
количество на участниците. Но днес междудържавните въоръжени конфликти практически са изчезнали от
международната политическа арена. Появяват се нови субекти във въоръжената борба и нови разбирания за
воденето ѝ. Държавата вече няма монополна роля в различните конфликти. Съвременната война се
характеризира с качествено новоразширяване на пространството на конфликта. В традиционните,
конвенционални войни главен приоритет си остава физическото пространство (в т.ч. икономически и
демографски потенциал, въоръжени сили и т.н). През XXI в. противоборството се води предимно в
духовното и менталното пространство, т.е. в масовото съзнание на народа, в психологическото му
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състояние, в средствата за масова информация, в междурелигиозните отношения, в обществения морал и др.
Войната придобива съвършено друг характер за разлика от войните през XX в. Тя се води на качествено
ново равнище, като засяга различни сфери, като информационната, дипломатическата, социално-културната,
научната, а също и психиката на човека.
Ключови думи: информационна война, информация, международни отношения, сигурност.
1.УВОДНИ ДУМИ
С настъпването на епохата на информационното общество държавите все повече осъзнават ролята и
значението на ресурса информация. Със стремителното развитие на информационните технологии
границите между държавите стават незначителни за предаването на информацията. Променя се и
геополитическата картина на света. Наред с други ресурси, които са от значение за силата на дадена
държава, добиването на нови и съхраняването на собствените информационни ресурси се превръща в една
от целите на държавите през XXI в. Променя се и традиционното разбиране за конфликтите и войните
между държавите. Традиционните войни ги класифицираме по признаци, като географско пространство,
сфера на обхват и количество на участниците. Но днес междудържавните въоръжени конфликти
практически са изчезнали от международната политическа арена. Появяват се нови субекти във въоръжената
борба и нови разбирания за воденето ѝ. Държавата вече няма монополна роля в различните конфликти.
Съвременната война се характеризира с качествено ново разширяване на пространството на конфликта. В
традиционните, конвенционалните войни главен приоритет си остава физическото пространство (в т.ч.
икономически и демографски потенциал, въоръжени сили и т.н). През XXI в. противоборството се води
предимно в духовното и менталното пространство, т.е. в масовото съзнание на народа, в психологическото
му състояние, в средствата за масова информация, в междурелигиозните отношения, в обществения морал и
др. Войната придобива съвършено друг характер за разлика от войните през XX в. Тя се води на качествено
ново равнище, като засяга различни сфери, като информационната, дипломатическата, социално културната,
научната, а също и психиката на човека. Информацията винаги е била и ще бъде неразделна и важна част от
войната и конфликтите, които се водят между държавите. Едуард Уолтс представя под формата на модел
ролята на информацията при един конфликт [9]. Участниците в случая са двама, независимо дали става дума
за отделни индивиди или държави. Целта на едната страна, която се явява „нападател― в конфликта, е да
повлияе и да принуди другата страна да действа по начин, благоприятен и изгоден за нападащия. Именно
това е крайната и желана цел на всеки воюващ – да подтикне противника да действа по желания начин. Тук
Уолтс описва три основни фактора, които са в основата и могат да повлияят на атакуваната страна да
действа – способността, волята и възприятията. Третият основен компонент – възприятията, са особено
важни, що се касае до оценката и анализа на ситуацията.
2. ИНФОРМАЦИОННА ВОЙНА
В информационното общество конфликтите възникват в сферата на информационно-психологическите
отношения и могат да приемат характер на пряка агресия, която е прието да се нарича с термина
„информационна война―. В съвременното разви-тие на международните отношения информацията е главен
ресурс, поради който могат да възникнат противоречия, сблъсъци на интереси и конфликти. Крайната форма
на информационното противопоставяне е информационната война. В процеса на възникване и развитие на
конфликтите в информационната сфера могат да се обособят следните стадии [2]:
1.Информационно противоборство – тук може да се усети експанзия, но не се включват и не следват
агресия и война. Информационното противоборство с ниска степен на агресивност е основна форма на
мирното взаимодействие на субектите в информационно-психологическата сфера. Тук възникващите
противоречия по-скоро имат конструктивна роля.
2.Конфликт на интересите на субектите в информационно-психологическите отношения.
Конфликтите възникват в резултат на противоречия, които не могат да бъдат изгладени в кратки срокове.
Информационно-психологическият конфликт представлява сблъсък на интересите на два или повече субекта
в информационно-психологическите отношения с цел изостряне или разрешаване на противоречията по
повод на властта в информационното пространство. Борбата на субектите за постигане на информационно
превъзходство, за придобиване на най-развитите съвременни информационни технологии и ресурси се
превръща в основно направление в конкуренцията между държавите. Всяка от тях се старае да установи
контрол над информационните ресурси на съперника, като същевременно съхрани целостта на своите
собствени.
Информационната война – това е война от нов тип, при който съзнанието на хората се превръща както в
поле за сражение, така и в обект на поражението. Целта на този тип война е дезориентацията, която в голяма
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степен помага в евентуална бъдеща манипулация и преустройство на мислите и съзнанието. Основната
задача е не физическото унищожаване на противника, а разрушаване на заложените идеали и ценности и
установяване на контрол над съзнанието, за да се формира нов тип съзнание. Може да се счита, че
информационната война вътре в социума се осъществява посредством управляващия елит с цел да се
удържи господстващото му положение в дадения момент. Целта на информационната война е осигуряването
на превъзходство над противника, за да не може той да се възползва от никакви други информационни
източници при анализа и оценката на окръжаващата го среда.
Необходимо е да обърнем внимание на това, че информационно-психологическата война се инициира с цел
въздействие на масовото съзнание и използва разширен арсенал от манипулативни методи, които са
насочени към формиране на общественото мнение в посока, изгодна за манипулатора. Използват се редица
способи на пропагандата и идеологическата обработка на гражданите. Целта е постигане на устойчив
резултат във формирането на общественото мнение и налагане на модели на поведение. В постигането на
подобен резултат активно се използват средствата за масова комуникация, информация и пропаганда, с
чиято помощ се оказва идеологическа обработка на съзнанието на масите. Информационните войни могат да
се водят във всяка точка на информационното пространство, и най-вече там, където има уязвими места и
нестабилност. Съвременните информационни войни намират широко приложение и се използват в
икономическата, политическата и военната борба.
В традиционните военни мероприятия, както и в информационната война, която съпътства военни действия
и конфликти, може лесно да се определи коя държава печели и коя не – за победа можем да сметнем
промяната в нагласите на войските и тяхната деморализация за водене на военни действия срещу другата
държава. Също така проникването в информационните системи и мрежи на противника и получаването на
важна информация за неговите действия и намерения водят до превъзходство и последваща победа (в
нейните класически измерения).
Това не се отнася до чисто информационната война и до нейната психологическа модификация, която е
насочена към определени групи хора и населението като цяло и която се води и в мирно време. При този тип
действия няма човешки жертви и унищожаване на инфраструктура – транспортна, енергийна и т.н. Целта
тук е не завладяването на територии и физическо разрушаване, а завладяване на мислите, представите и
възприятията на хората. Друга цел е да се създаде негативен образ на държавата „противник―, за да се
дискредитира международното ѝ положение и водената вътрешна и външна политика. Поради този факт е
трудно да се определят основните критерии за „победа―. За победа може да се смята появата на
нестабилност и разделение сред обществото, което от своя страна не разбира в голяма степен, че е
подложено на външен информационен и психологически натиск.
Като правило началото на информационната война е трудно осезаемо. Това се отнася и за края на този тип
война, т.е. сложно е да се разбере в кой момент дадена държава инициира, започва или прекратява
информационното въздействие върху противника си. Когато говорим за използването на оръжие в
традиционната война, ясно се забелязват неговите последици – унищожаване на военна техника, на
инфраструктура и човешки жертви. Докато информационното оръжие е насочено, от една страна, към
промяна и завладяване на информационните системи на врага, а от друга, когато се използва против хората –
към промяна на техните нагласи, представи и разбирания за окръжаващия ги свят и протичащите в него
процеси. Към основните задачи на всяка държава (или група държави) при осигуряване на информационна
стабилност на обществото и информационно превъзходство над другите държави спадат:
- Определяне иформиране на жизнено важните интереси на обществото и държавата в
информационната сфера, както и действия по прогнозиране и минимизиране на заплахите за
информационната сигурност.
- Усъвършенстване на нормативно-правната база по отношение на недопускане на външни заплахи
към информационните системи и на такива, насочени към гражданите.
- Осигуряване на правата на гражданите за достъп до истинна и достоверна информация.
(Манипулирането на информацията води до негативна реакция от страна на населението, което води до
дестабилизация на обществото).
Осъществяването на тези задачи и постигането на информационната стабилност и сигурност можем да
определим като вид победа.
Победител в информационната война е тази държава, която в най-голяма степен успее да моделира и
промени поведението и нагласите на противника (като под „противник― не се има предвид само отделна
държава или коалиция, а и отделният индивид, населението). Разбира се, това не е лесна задача, тъй като, за
да се постигне превъзходство над противниковата страна, трябва да се набави достатъчно достоверна и
точна информация относно него. Това ще спомогне за изучаване на поведението и нагласите му, ще послужи

957

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
като основа за формиране на евентуално бъдещо поведение. Освен синтезиране на голям обем информация,
е необходимо да се отчитат и специфичните характеристики на всяко общество при информационнопсихологическата война, т.е. тук говорим за култура, история, малцинства, икономически статут и
политическа конюнктура в страната.
3. ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Специални служби е термин за обозначение на държавните органи и структури, занимаващи се с дейностите
по обезпечаване на сигурността, реда и спокойствието на/в държавата. В продължение на повече от 20
години продължават „реформите „в системата за национална сигурност на Република България. Постоянно
се говори за необходимостта от граждански и политически контрол върху дейността и, а на практика се
получава така, че контролните механизми се задействат когато се установи, че са извършени фрапиращи
правонарушения – убийството на Мирослава от Перник, неправомерното поведение на ръководни кадри от
системата на МВР и СДОТО, или т.н. „незаконно― подслушване и използване на СРС и т. н. Управленската
наука и практика са установили още преди повече от 2 века, че последващия контрол се характеризира с
най-ниска степен на ефективност/ в сравнение с предварителния и текущия/.
Изобщо не се поставя въпроса за контрол върху дейността на оперативните служби чрез бюджета, т.е. още
при правенето му за следващата календарна година, или за взаимният, между институционалния, между
различните, основните институти от системата на национална сигурност. И двата вида, или форми на
контрол се практикуват отдавна, те са традиционни, проверени и доказали своята ефективност в условията
на демократично устроените европейски държави.
Тук ще се спра на взаимният контрол върху дейността на оперативните служби, който се основава на два на
пръв поглед взаимно изключващи се принципа, а именно:
1. Оперативната самостоятелност на основните служби от системата на националната сигурност и:
2. Информационното единство на резултатите от дейността им, материализирана в информацията,
която те подават на изхода на специалните, или полицейски оперативни служби към политическото
ръководство на държавата в лицето на най-висшите нива на законодателната, изпълнителната власт и
президентстката институция в еднакъв обем и качество, а в някои случаи и към съдебната власт .
Законово регламентираните функции на оперативните служби разрешават използването на еднакви форми,
методи, сили и средства на работа, които са забранени за ползване в останалите сфери на социалната
действителност.
Нещо повече, тяхното информационно осигуряване се осъществява на базата на създадена стройна
организация на оперативно обслужване, на териториален, обектов и т.н принципи. Те много често
наблюдават лица и факти, представляващи оперативен интерес за повече от една служби, но с оглед с
възложената им от закона функция, основаваща се на противодействието на спецификите, зависимостите,
интересите, мотивите и целите на обществената, националната или международната деструкция/ например
терористичен акт, или друг факт на поведение на международната организирана престъпност /МОП/.
Когато разглеждаме целите или умисъла на едно лице, представляващо оперативен интерес, то доста често
фокусира вниманието и на двете служби, например по линия на икономиката, или на политическия
екстремизъм и хулиганство. Защото най-ниското ниво на политически екстремизъм у нас се олицетворява в
някои случаи от контингента на футболните хулигани.
Тук давам пример за да стане пределно ясно, че двете институции – полицейски и специални служби много
често работят по едни и същи лица и факти, представляващи оперативен интерес, но през призмата, от
гледна точка на своите институционални компетенции, като всяка от тях се стреми много често по не съвсем
законови мотиви /имам предвид институционалните конфликтологични аспекти, а също така и корупция /да
използва своето предимство от гледна точка обществената опасност на деянието и да „затвори― или
„смачка― казуса за другата служба. Това беше изключително често срещано явление по линия на
икономиката, когато ВГУ, а по-късно и ІV-то управление на ДС бяха монополизирали всички сигнали и
материали за икономически престъпления, за лица представляващи оперативен интерес от определено ниво
нагоре във властовата йерархия на комунистическа България.
Такъв опит, убеден съм в това, се прави и понастоящем с промените в нормативната база на МВР и ДАНС,
по силата на които ГДБОП която е полицейска, а не специална служба отива в структурата на ДАНС.
Защо Скотланд Ярд не е в МИ-5?
По същия начин можем да поставим въпроса защо ДАНС /бившето НСС/ не е в МВР?
Нали това беше част от нашата концепция, когато през 2000 г. предложихме в проектозакона за МВР, НСС
да стане самостоятелна служба, извън системата на МВР, както и стана по-късно.
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Точно поради това не се създадоха и т.н. „Разузнавателни общности― по смисъла на които НРС и сега ДАНС
/НСС/, ДВИ и ВКР трябваше да бъдат заедно!
Този проблем има и психологически аспект, това е рецидива на т.н. професионална деформация, или
социално-деструктивна институционална зависимост, която обективирана в системата за национална
сигурност може да прерасне в риск. Тук само ще маркирам, че рискът /R/ е функция на спецификите /S/ и
зависимостите /Z/ и предхожда заплахите /D/ конфликтите /K/.
Ще дам един пример: наблюдава се тенденцията, при която служителите в специалната категория о.р. се
отнасят меко казано снизходително, към икономическата, престъпност. За тях истинската престъпност се
свеждаше до тежките престъпления срещу личността, кражбите, криминалните измами и т.н. криминална
престъпност.
По същият начин о.р. от ДС се отнасят към противодействието на престъпността и тъй като в
комунистическа България са много малко делата за „вредителство и шпионство― а опити за „насилствена
промяна на конституционно установения ред― не са установявани.
Но елитарността на тази институция спрямо НМ /тогавашната народна милиция и сегашна полиция/ прати
икономически престъпления на стойност десетки милиони, а може и повече в небитието. Това, но много по
рядко се случваше и с криминалната престъпност.
Бидейки оперативно самостоятелни специалните и полицейските служби по най-важните проблеми на
националната сигурност, съобразно вменените им от Закона компетенции ще подават нюансирана, а може
би и по някой път различаваща се информация. И тогава на по-високото ниво на трите власти и
президентската институция ще може да се даде правилната оценка, да се направят адекватни изводи и да се
вземат определени управленски решения, включително и кадрови. Това е и такава е ролята на взаимния
контрол в дейността на службите на базата на тяхната оперативна самостоятелност и информационно
единство.
Другото, или това което някои /тук основна роля имат т.н. „кукловоди―, които шестват в ТВ и радио
емисиите/ смятат да представят като „реформа― в системата за национална сигурност, е стериотип на
симбиоза между ДАНС и ГДБОП в стила и духа на ВГУ – ДС и Четвърто у-ние на ДС/ което по-късно беше
създадено/. Налага се субординация на базата на елитарност на ДАНС, позовавайки се на нейните
компетенции, спрямо тези на ГДБОП.
Принципът на оперативната самостоятелност, съответства на принципа на разделението на властите в
условията на демокрация.
Той няма нищо общо със спекулациите на един от т.н. „кукловоди― че това щяло да възроди „следенето и
дебненето― м/у службите, характерно за комунизма! Защото това – оперативната самостоятелност, не
допуска създаването на агентура на едната служба в другата и т.н., в контекста на т.н. ІХ отдел на ВГУ ДС.
А взаимен контрол може да бъде осигурен само между равнопоставени, а не между подчинени един на друг
субекти.
Политическите партии, особено тези които са и за времето което са били в опозиция, много добре разбират
демократичния принцип и изискването за оперативна самостоятелност и информационно единство, т.е. за
между институционален контрол, но със спечелването на изборите и влизането си във властта го
„забравят―.Съвременното ниво на политическо съзнание и култура, както и непознаването на спецификите,
зависимостите, рискът и заплахите за системата на национална сигурност /СНС/ много често ги мотивират
да се опитват да използват полицията и специалните служби по целесъобразност, поради което предишното
/опозиционното/ политическо говорене за демокрация в този му аспект остава на по-заден план.
Освен това практиката илюстрира, че винаги когато е налице политическа воля, оперативните служби да
бъдат ползвани по политическа целесъобразност, те се изплъзват от контрол, като приоритетно работят за
себе си и де факто обсебват политическата целесъобразност, трансформирайки я в своя.
Веднага след Освобождението на България от турско робство през 1878 г., младата българска държава не
само приема една от най-модерните конституции в Европа. По европейски образец тя започва изграждането
и на своята система за национална сигурност – армия, полиция и специални служби. Ползва преди всичко
френският, белгийският, немският и т.н. западно-европейски опит и принципи на изграждане. Така трябва да
бъде и днес, още повече че ние сме интегрирани в две международни организации – ЕС и НАТО, които са с
европейско участие .
Всички опити да се ползва примера на ФБР са неправилни и манипулативни, защото САЩ са демокрация
със съвсем други мащаби, държава с федерално устройство и президентска власт, където факторите
разстояние, територии и време имат своето огромно, често пъти решаващо значение, където всеки щат има
различно законодателство, където гражданите имат съвсем различен не само от нас, но и от европееца
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манталитет, в което всеки от нас може да се увери от социологическата и политологическа литература и
лични контакти.
На тези които дилетанстват в медиите, спекулирайки с рекламното предложение за българско „ФБР―, аз
признавайки си, че не съм специалист по Конституционно право и не съм запознат с Изборният кодекс, бих
предложил да разгледат и осмислят и американската избирателна система като еталон за България. Или
както казва М. Тачър: „Европа никога няма да бъде като Америка. Европа е продукт на историята. Америка
е продукт та философията―.
В подкрепа на тази максима има множество илюстрации.Когато през 30-те години на миналия век Германия
и СССР подготвят война, с която да наложат на Европа и света зависимостта от силата /доктрината Raison
d‘e‘tat/, Удроу Уилсън прокламира разпространение и прилагане на ценностите на политически плурализъм,
изграден на базата на реална икономическа свобода /пазарен механизъм/ и реално върховенство на закона.
Когато анализираме концептуалните и доктриналните аспекти на националната сигурност, почти никога не
се вземат предвид тези специфики и особености на манталитета на американската нация. А това има важно
значение при вземането на политическите решения в сферата на националната сигурност.
Република България, както и досега е необходимо да се съобрази с рецептата която ползват европейските
демокрации за да осигурят силни, но не и всесилни специални и полицейски служби. Всесилните
оперативни служби са характерни за тоталитарните и авторитарни държави!
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Съвременното информационно общество доведе до нови форми на противопоставяне и разрешаване на
споровете и конфликтите. Информационните войни, които практически не са известни и не са част от
предишното индустриално общество, днес все повече представляват заплаха както за националната
сигурност на държавата, така и за стабилността в обществено-политическите отношения вътре в нея.
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THE ROLE OF THE POLICE IN BUILDING SECURITY
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Abstract: One of the main specifics of each state is the intention to provide the necessary level of security for
normal functioning of the institutions of the system, ie uninterrupted realization of the constitutional rights of the
citizens. Regarding this, every country is in constant conflict with a multitude of risks and threats to the vital state
values or to the life, property and freedom of the citizens. In order to address security challenges, each country is
building a security system in which each security actor has a role to play in building overall security. In line with the
above, the police as a security actor within the security system of each country is responsible for building and
maintaining internal security within the country.
In order to effectively deal with modern challenges, the police is constantly conditioning and educating police
officers for a quick and efficient response that can be determined through analysis of numerous renowned authors
who research the subject matter. The performed comparative analysis of the professional literature indicates the fact
that security and its maintenance is a complex process that in modern conditions requires special attention and
budget to achieve the desired goal. The police organization is moving in that direction, which has the task to
guarantee the necessary level of security and therefore is in a constant training process and modernization of the
material and technical resources at its disposal. The effectiveness of the police depends on the economic potential of
the society in which it exists.
In performing their police duties, the police acts strictly according to established rules and principles based on the
Constitution, Law and By-Laws, from which arises the authority to use force and suspend certain human rights and
freedoms in case the conditions for that are met. The police in modern conditions in their work introduces the
technical-technological achievements which greatly facilitates the work of the police officer but on the other hand
makes it sensitive and vulnerable in that context.
From the above facts it can be concluded that the police have a primary role in building security within society and
maintaining public order and peace regardless of the nature of the risks and threats that have led to a particular
threat.
Keywords: security, security function, security system, police, police affairs

УЛОГАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ГРАДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА
Сашо Митевски
Министерство за внатрешни работи, Република Северна Mакедонија, Saso_Mitevski@moi.gov.mk
Благојчо Спасов
Министерство за внатрешни работи, Република Северна Македонија, blagojcospasov@yahoo.com
Резиме: Една од главните специфики на секоја држава е интенцијата да го обезбеди потребното ниво на
безбедност за нормално функционирање на институциите на системот односно непречено остварување на
уставните права на граѓаните. Во таа насока секоја држава е во постојан судир со мноштво на ризици и
закани по виталните државни вредности или по животот, имотот и слободите на граѓаните. Со цел
справување со безбедносните предизвици, секоја држава гради безбедносен систем во кој секој безбедносен
актер има своја улога во градењето на вкупната безбедност. Во насока на наведеното полицијата како
безбедносен актер во рамките на безбедносниот систем на секоја држава е одговорна за градење и
одржување на внатрешната безбедност во рамките на државата.
Заради ефикасно справување со современите предизвици полицијата е во постојано кондиционирање и
едукација на полициските службеници заради брз и ефикасен одговор што може да се утврди преку
извршената анализа на многубројни реномирани автори кои ја истражуваат предметната проблематика.
Извршената компаративна анализа на стручната литература укажува на фактот дека безбедноста и нејзиното
одржување е сложен и комплексен процес кој во современи услови бара посебно внимание и буџет за
постигнување на саканата цел. Во таа насока се движи и полициската организација која има задача да го
гарантира потребното ниво на безбедност и заради тоа е во постојан тренинг процес и осовременување на
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материјално-техничките ресурси со кои располага. Ефикасноста на полицијата зависи од економскиот
потенцијал на општеството во кое таа егзистира.
Полицијата при извршување на полициските задачи постапува строго по утврдени правила и принципи кои
се темелат на Устав, Закон и Подзаконски акти од каде произлегува и овластувањето за примена на сила и
суспендирање на одредени човекои права и слободи во случај кога се исполнети условите за тоа. Полицијата
во современи услови во своето работење ги воведува техничко-технолошките достигнувања што во голема
мера го олеснува работењето на полицискиот службеник но од друга страна ја прави сензитивна и ранлива
во тој контекст.
Од наведените факти може да се заклучи дека полицијата има примарна улога во градењето на безбедноста
во рамките на општеството и одржувањето на јавниот ред и мир независно од природата на ризиците и
заканите кои довеле до одредено загрозување.
Клучни зборови: безбедност, безбедносна функција, безбедносен систем, полиција, полициски работи
1. ВОВЕД
Живееме во свет во кој секојдневно се случуваат безброј безбедносни турбуленции. Современото општество
ја достигна својата кулминација во примена на техничко-технолошките достигнувања, се со цел
зголемување на ефикасноста на институциите односно државниот апарат. Паралелно на тоа, но во негативна
насока, дигитализацијата на општеството и примената на современите алатки за подигање на ефикасноста во
работењето на институциите го подигнаа нивото на безбедност во системот но не ги поколебаа
криминалните структури во нивните намери кои ја користат секоја „згодна― прилика. Безбедносните ризици
и закани кон општествата но и индиректно кон граѓаните бележат тренд на зголемување во однос на својата
софистицираност и се сé поимуни за детекција од страна на безбедносниот систем во општеството.
Насекаде во светот внатрешната безбедност е во надлежност на полицијата. Организациски полицијата е
специфична, сложена и комплексна безбедносна институција изградена врз основа на уставни, законски и
подзаконски акти, со највисокото ниво на управување насочено кон градење и развивањето на
безбедносните процедури и капацитетите во општеството, сe со цел брз и ефикасен одговор кон
безбедносните предизвици, ризици и закани.
Полицијата секојдневно е во постојна интеракција со општествените случувања и дава рано предупредување
и прв одговор, независно за каков вид загрозување се работи. Функционирањето на полицијата се заснова на
строго утврдени и пропишани овластувања кои можат да се движат од превентивен кон репресивен
карактер. Карактеристично овластување кое и дава посебна специфика на полицијата во остварување на
својата безбедносна функција е принудата на сила, со која таа може да суспендира одредени човекови права
и слободи доколку тоа е потребно.
Полициските постапувања во насока на градење на безбедноста се базираат на полициското знаење и
вештини, полициската култура како систем на професионални вредности помеѓу вработените, легалноста на
полициските постапки, чии вредности се формирани согласно природата на работата и во зависност од
моралните вредности на општеството.
Ефикасноста на полициското работење се димензионира тргнувајки од фактот колку полицијата е способна
да ги заштити животот, имотот, правата и слободите на граѓаните, националните капацитети и критичната
инфраструктура на државата од страна на различни криминогени намери или било какви други ризици и
закани кон истите.
Имајки ја предвид општествената оправданост и комплексноста на истражувањето конкретната елаборација
на конкретниот истражувачки проблем ќе биде елаборирана преку содржината на трудот која следи.
2. БЕЗБЕДНОСТ И БЕЗБЕДНОСНА ФУНКЦИЈА НА ОПШТЕСТВОТО
Една од основните функции на секое општество е остварување на потребната безбедност на граѓаните,
нивните имоти, уставните права и безбедност на државниот имот и капацитети за непречено секојдневно
живеење и функционирање.
Една од основните функции на државата за остварување на своите цели е безбедносната функција.
Безбедносната функција е присутна од самото настанување на државата, која е во постојано развивање и
усовршување (Дончев, 2007).
Во анализата која е направена врз достапната литература и која ја детерминира безбедноста, јавната
безбедност е претставена како функција на државата која што ја гарантира заштитата на граѓаните,
институциите и организациите од ризици и закани по нивното функционирање, благосостојба и егзистенција
(Мијалковић, 2011).
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Според определени тврдења безбедноста се остварува преку низа на одделни активности и делување на
државните органи и на другите субјекти кои се вклучуваат во нејзиното извршување. Но, во теоријата
постојат и други мислења каде што безбедноста се анализира како функција која како нераздвоен атрибут на
државата подразбира вршење на работите на безбедноста заради заштита на виталните вредности на
општеството. Значајно за безбедноста на скоро сите држави е тоа дека тие имаат речиси исти функции
(Котовчевски, 2016):
1.
Обезбедување и заштита на државниот интегритет и суверенитет.
2.
Водење на меѓународната политика и меѓународните односи.
3.
Обезбедување и заштита на независноста и територијалната целокупност.
4.
Остварување и заштита на слободите и правата на граѓаните.
Очигледно е дека карактерот на безбедноста инсистира на мноштво субјекти со разновидни задачи и
разновидна улога во безбедносниот систем. Хетерогената организираност на безбедносниот систем, неговата
функција, задачи и улога, подразбира вклучување на голем број субјекти, кои со своите организации,
кадровски потенцијал, опрема и технички средства, реализирајќи ги основните редовни дејности,
овозможува остварување на основните цели на безбедносниот систем. Субјектите или носителите на
безбедносниот систем, се нераскинлив дел од целокупниот безбедносен систем на државата. Тие имаат
права, должности, своја организација, соодветна опрема и технички средства за реализација на целите и на
задачите во сферата на безбедноста. Како основни носители на безбедносниот систем се појавуваат
државата и нејзините граѓани. Според функцијата и задачите кои ги имаат, субјектите на безбедносниот
систем можат да се претстават како (Бакрески, 2018):
1.
Конвенционални субјекти на безбедносниот систем се: полиција, војска, судство,
обвинителство, инспекциски органи и затворски установи.
2.
Нековенционални субјекти на безбедносниот систем се: законодавно тело (парламент),
извршни органи (претседател на државата, претседател на влада) и органи со функција на
надворешно – меѓународната дејност (амбасади, мисии).
3.
Други субјекти на безбедносниот систем се: орагни на локална власт, образовни
институции и приватен сектор.
Државата, одредени безбедносни функции (воена, полициска, безбедносно – разознавачка) ги држи на нивно
на државни функции, додека извршувањето на некои споредни безбедносни функции, дрежавата ги остава
во надлежност на приватниот безбедносен сектор (приватно обезбедување на личности и објекти, приватна
детективска дејност итн.). Основната безбедносна функција која се извршува од страна на јавните
безбедносни организации начално се утврдува во самиот устав на државата, а конкретно се уредува со закон,
од каде произлегуваат и надлежностите, додека функцијата на приватните безбедносни организации исто
така се органзира со законски и подзаконски акти. Како општ пример ќе го наведеме фактот дека полицијата
својата функција ја остварува врз основа на Законот за полиција, воената функција се остварува преку
Законот за одбрана, а безбедносно – разознавачките дејности се реализираат преку законски и подзаконски
акти од предметната област (Стевановић, 2019).
3. ПОЈАВА И РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА
Генезата на полицијата датира од периодот на родовско – племенските заедници кога се појавувала
потребата од одржување на внатрешниот ред во рамките на родовско – племенската заедница. Историски
гледано низ еволутивниот период на полицијата во многу наврати полицијата била вклучувана во поддршка
на тогашните медицинско – здравствени структури во спречување на ширење на заразни болести кои
егзистирале во тој период. Поинаку кажано, полицијата извршувала задачи секогаш кога требало да се
воспостави одреден ред и поредок, односно да се инплементира одредена одлука на владеачкиот апарат.
Наведеното укажува на фактот дека овие примитивни општествени облици во периодот кога не постоеле
државите имале потреба од орган за воспоставување на основниот поредок и гаранција за безбедност. Со
настанување на државата како облик се појавува и првата организациска форма на полициска организација,
како специфична организација со задача за одржување на безбедноста, но со фузија на политичките,
управните и судските аспекти кои се извршувале заеднички. Како јасно издеференцирана полициска
организација полицијата се појавува во втората половина на 18 век и почетокот на 19 век, каде веќе
извршува функција во насока на одржување на јавниот ред и мир и сузбивање на одредени криминални
активности.
Полицијата во текот на својот развој, перманентно ги користи најновите научни достигнувања и технологии
и во своите редови воведува технички и технолошки достигнувања во рамките на полициското работење.
Посебен осврт полицијата става врз информатичката технологија, криминалистичко – техничката,
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психолошко – криминалистичка, судско – медицинска и други современи области. Во таа насока
продолжува процесот на внатрешна специјализација (создавање посебни и специјални служби за одредени
полициски работи), се применуваат научните достигнувања, се формираат најсовремени лабаратории и
научно – криминалистички институции, се посветува големо внимание во образованието на припадниците
на полицијата, се работи на подобрување на опремата и средствата неопходни за извршување на
полициските работи. Покрај негативните појави како што е милитаризација на полицијата се повеќе се
пристуни современите тенденции во развојот на полицијата и тоа: хуманизација на полициското работење,
намалување на употребата на физичката принуда и присилба, децентрализација, подобрување на однсите
помеѓу полицијата и граѓаните, професионализација и деполитизација на полицијата (Ристовић, 2015).
Заштита на критичната инфраструктура подразбира сеопфатен пристап, евидентирање и категоризација по
степен на загрозеност на важни и опасни објекти во државата што претставува важен почетен чекор за
утврдување на степенот на пресметан ризик за граѓаните. Со цел зголемување на безбедноста на опасните
објекти се реализираат комплекс мерки за градење на систем, средства и методи на техничка дијагностика на
објектите и опремата на кои е истечен предвидениот рок за експлоатација, но и понматаму се користат во
работењето при експлоатација и транспорт на опасни материјали, како и спроведување контрола при
извршување на тековни инвестициски ремонти на основните средства во опасните објекти. (Млађан, 2015)
Координацијата како функција треба да овозможи насочување на акција на одредени субјекти кон заедничка
цел. Со цел ефикасно функционирање на координацијата мора да постои изграден систем на комуникација.
Комуницирањето мора да биде точно и брзо заради динамиката и одбивањето на работните активности. Во
управувачките теории и праксата се прави разлика помеѓу вертикалната и хоризонталната коордницаија.
Вертикалната координација ги поврзува организациските единици кои се на различно хиерархиско ниво, а
раководителите ја остваруваат на неколку начини: директен надзор, стандардизација на работите и
дефинирање на целите. Хоризонталната координација се остварува исто така на ова хиерархиско ниво.
Меѓусебната зависност и условеност на работењето и функцонирањето на организациските активности ја
наметнува потребата од координација. Поточно кажано, висок раководител коорднира активности во
рамките на своите надлежности, одредува простории и временски димензии за извршување на задачата, се
со цел реализирање на дефинираната цел. Во текот на извршување на задачата раководителот го следи,
ускладува и интервенира во насока на реализација на задачата. Со координацијата се остварува ефикасно
извршување на задачите во простор и време со ангажирање на човечки и материјално – технички ресурси
(Кулић, Милошевић, 2014).
4. БЕЗБЕДНОСНА ФУНКЦИЈА НА ПОЛИЦИЈАТА
Заштитно – безбедносната функција на полицијата претставува синтеза на полициски работи кои се
извршуваат со цел обезбедување на високо ниво на состојба на заштитеност на виталните и останатите
вредности на граѓаните и институциите од сите противправни избори и активности на загрозување.
Понатаму, безбедносната функција на полицијата е последица на полициското работење од една страна и
безбедноста како цел од друга страна. Современото полициско работење е насочено кон законска и
ефикасна заштита односно строго почитување на човековите права и слободи а како резултат на тоа
одржување на високо ниво на јавната безбедност и социјалниот мир на граѓаните како и пружење на помош
на граѓаните доколку тоа е потребно. Со цел да се претстави односот полиција – граѓани, во литературата за
човековите права многу често се среќава синтагмата дека полицијата е организација во функција на заштита
на граѓаните. Полицијата ја остварува заштитно – безбедносната функција, почитувајќи го начелото на
заштита на правата на граѓаните и заштита на јавниот интерес. Со наведеното начело предвидено е да се
почитува ставот, органот за внатрешни работи да извршува активности првенствено за остварување и
заштита на јавниот интерес при што се тежнее кон заштита на правните и физички лица, заштита на правото
на сопственост и нивните интереси. Со заштитно – безбедносната функција на полицијата се детерминираат
сите работи кои произлегуваат согласно законот за полиција или истите се третираат како полициски работи
(Субошић, 2010).
Како што веќе е наведено полициската организација е сложена и комплексна која функционира системски
врз строго утврдени правила и прописи и е носител на задачата да ја гарантира безбедноста во рамките на
општеството.
Полицискиот систем е специфичен општествен систем, а неговата специфичност се однесува на (Бакрески,
2010):
1.
Општествените цели кои произлегуваат од широкиот спектар задачи. Тоа значи дека
полицискиот систем сам по себе не е цел, туку систем кој ги остварува општите општествени цели.
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2.
Екстремно спротиставување на неговите цели со оние коишто ја загрозуваат безбедноста на
државата, грѓаните и на имотот.
3.
Единство
во
спротиставените
поединечни
начела
(јавност/отвореност
и
тајност/затвореност) во неговото функционирање.
4.
Дејствување (функционирање) во различни услови, со висок степен на неизвесност појава и
развој на безбедносните случувања.
5.
Посебност на организацијата, начелата, принципите и методите на функционирање и
работа.
Полицискиот систем во својата работа се карактеризира не само со неговата спрецифичност, туку и со
одредена динамичност. Начелно, таа динамичност произлегува од (Бакрески, 2010):
1.
Високиот степен на настанување на непредвидливите безбедносни појави и случувања
(загрозувањата не бираат облик, место и време) што бара од безбедносниот систем соодветно
реагирање во услови на изненадување.
2.
Тешко предвидување и функционирање во различни услови за остварување на функцијата
што од системот бара секојдневна подготовка за ефикасно остварување на функцијата и во најтешки
услови.
3.
Нагласена различност, односно неповторување на задачите, што бара честа промена на
организациските елементи на системот и нивно прилагодување во зависност од задачите.
4.
Територијална сеопфатност и временски континуитет во остварување на функцијата, што
бара секојдневна подготовка за извршување на задачите на целата теритроија и во секое време.
5.
Секојдневен аналитички пристап од претходните случувања, што би значело стекнување
искуство и изградба на нови методи во работата и раководењето.
Во рамките на полициското работење како клучни области кои претставуваат смисла, односно причина за
постоење на полицијата или поинаку кажано задачи на полицијата, најчесто се утврдуваат (Стевановић,
2012):
1.
Заштита на животот, личната и имотната сигурност на граѓаните, нивните права и слободи,
посебно одржување на јавниот ред и мир, обезбедување на одредени личности, обезбедување на
јавни собири и објекти, гарантирање на безбедноста во локалната заедница и давање помош на
надлежните органи при извршување на нивните извршни одлуки.
2.
Сузбивање на криминалитетот, вклучувајќи посебни механизми за сузбивање на
организираниот криминал, спречување и откривање на кривични дела, пронаоѓање и апсење на
сторители на кривични дела и нивно приведување пред надлежните органи.
3.
Работи од областа на безбедноста, контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата.
4.
Работи за контрола и премин преку државната граница, движење и задржување во
граничниот појас, контола на движење и престој на странци и останати активности од областа на
граничното работење.
5.
Давање помош на граѓаните и институциите, нивна заштита, спасување и отстранување на
последици од елементарни непогоди и акциденти, работи за спречување и решавање на сложени
безбедносни проблеми кои ги надминуваат можностите на редовната полиција.
Делокругот и надлежноста на полицијата се остваруваат во насока на реализација на наведените цели преку
силна интеракција и кохезија на организациските активности во рамките на полициската организација.
Делокругот и надлежноста на полицијата во најголем број држави во светот се извршуваат во рамките на
министерствата за внатрешни работи каде што полицијата е составен дел во рамките на министерството
покрај останати организациски единици како што се: (единицата за противпожарна заштита, единиците за
заштита и спасување и единиците од областа на управувањето со кризи.
Полицијата во секоја земја во светот е во состојба да се справи со секој предизвик кој е од нејзина
надлежност, само доколку постои координација и комуникација со останатите безбедносни чинители во
системот за безбедност. Во поддршка на полицијата во остварување на нејзината безбедносна функција
најчесто се вклучува Армијата која презема дел од овластувањата кои до тој момент ги имала полицијата.
5.ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Безбедноста како наука е сложена и комплексна област за проучување која и покрај мноштвото
истражувачи кои работеле на нејзино истражување нуди широк хоризонт за истражување.
Основна цел на секое општество е да го подигне степенот на безбедност на што повисоко ниво, при
што во процесот на градење на безбедноста вклучени се сите безбедносни актери.
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Основна задача на полицијата во секоја држава е осигурување на внатрешната безбедност и градење
етички односи со граѓаните.
Како носител на задачата за градење на внатрешната безбедност утврдена е нејзината безбедносна
функција, која во себе обединува неколку функции меѓу кои се: превентивна, репресивна, одбранбена.
Полицијата при извршување на полициските работи се повикува на своите овластувања кои се
конципирани во насока на почитување на основните права и слободи на граѓаните. Доколку се исполнети
одредени услови, полицијата може да суспендира одредени човекови права и слободи но строго во рамките
на своите овластувања.
Ефикасноста на полицијата зависи од повеќе субјективни и објективни фактори.
Контролата врз работата на полицијата е важен катализатор за намалување на дивергентните
процеси во работата на полицијата, механизам со кој се подобрува отчетноста и одговорноста.
Полицијата дава поддршка на други безбедносни актери или институции во рамките на општеството
а во меѓународни рамки гради релации со полициите од државите ширум светот.
Полицијата во општеството има клучна улога во градењето, одржувањето и подобрувањето на
безбедноста во рамките на општеството како дел од безбедносниот систем.
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SPECIAL TECHNICAL INTELLIGENCE TOOLS TYPE DRONE IN PRESERVING
THE INTEGRITY OF THE STATE BORDER AND PREVENTING TERRORIST
ACTIVITY
Yonko Dimitrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, online@dir.bg
Abstract: In the last years the number of crises has increased. Local military conflicts continue to be fought in
different places in the world. In the last century a technoligical revolution began, that changed the ways and
strategies for leading an armed battle. There have been created unmanned aerial vehicles with the goal of solving of
a wide specter of tasks in national security matter of the countries. Migrant processes are seriously affecting the
borders of the European Union. Bulgaria, as the Union's external border, has a key responsibility in this direction.
The entry of the technical means - drone as a special reconnaissance tool is finding an increasingly active place as a
model for work. Any unauthorized crossing of the border is classified as a terrorist activity.
During the last few years, the number of emerging crisis of various kinds and their damage are increasing
worldwide. Local military conflicts of varying intensity continue to be waged. The pay threat of terrorism and crossborder organized speed is growing. They are perceived as insufficient in the process of globalization and the
opening of our borders. At the end of the last century, the technological revolution began, which significantly
changed the ways, forms and means for conducting armed struggle. As a result, unmanned aerial systems (UAVs),
or drones, have been created that are designed to solve a wide range of tasks in the interests of national security and
the economy of countries. They are emerging as one of the most important means of increasing the combat
capabilities of the armed forces and in conducting information operations by the security services. In future military
conflicts, the importance of relatively cheap BMAs will increase. They will occupy an increasingly important place
in the material and technical staffing of modern armies due to the high cost of manned aircraft and the increasing
likelihood of losses of aircraft and aircraft in the current development of air defense systems. At the same time,
much of the tasks performed by conventional aviation can be performed successfully by reconnaissance and strike
drone systems at significantly lower cost.
Keywords: Drone, National Security, Terrorism.

СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ТИП ДРОН ПРИ
ОПАЗВАНЕ ЦЕЛОСТТА НА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Йонко Димитров
Университет за национално и световно стопанство, София, България, online@dir.bg
Резюме: През последните години броят на кризите се увеличава. Местните военни конфликти продължават
да се водят на различни места по света. През миналия век започва технологична революция, която промени
начините и стратегиите за водене на въоръжена битка. Създадени са безпилотни летателни апарати с цел
решаване на широк спектър от задачи по въпросите на националната сигурност на страните. Мигрантските
процеси сериозно засягат границите на Европейския съюз. България в качеството си на външна граница на
съюза носи ключова отговорност в това направление. Навлизането на техническото средство – дрон в
качеството на специално разузнавателно средство намира все по-активно място като модел за работа. Всяко
нерегламентирано преминаване на граничната бразда се класифицира като терористична дейност.
През последните години броят на възникващите кризи от различен характер и щетите от тях нарастват в
световен мащаб. Продължават да се водят локални военни конфликти сразлична степен на интензивност.
Нараства заплахата от тероризма и трансграничната организирана престъпност. Те се възползват от
недостатъците в процеса на глобализация и отварянето на държавните граници. В края на миналия век
започва технологична революция, която променя значително способите, формите и средствата за водене на
въоръжена борба. В следствие на това са създадени безпилотни летателни системи (БЛС), или дронове,
които са предназначени за решаване на широк спектър задачи в интерес на националната сигурност и
икономиката на държавите. Те се налагат като едно от най-важните средства за повишаване на бойните
възможности на въоръжените сили и в провеждането на информационни операции от службите за
сигурност. В бъдещите военни конфликти значението на сравнително евтините БЛС ще нараства. Те ще

967

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
заемат все по-значимо място в материално-техническото окомплектоване на съвременните армии заради
високата цена на пилотираните самолети и нарастването на вероятността от загуби на авиационна техника и
летателен състав при сегашното развитие на системите за ПВО. Същевременно голяма част от задачите,
изпълнявани от конвенционалната авиация, могат да бъдат изпълнявани успешно от разузнавателните и
ударните безпилотни летателни системи със значително по-ниска стойност.
Ключови думи: Дрон, Национална сигурност, Тероризъм.
1. УВОДНИ ДУМИ
Предисторията на БЛС започва по време на Гражданската война в САЩ, когато балони с привързани
взривни материали са пускани във въздуха и вследствие на въздушните течения са отнасяни към позициите
на противниковата армия. През 1910 г. американският военен инженер Чарлз Кетъринг, вдъхновен от
успехите на братята Райт, създава и изпитва няколко безпилотни летателни апарата, управлявани с
часовников механизъм за еднократно използване, като самолети снаряди. Съоръжаването на летателните
апарати с радиоуправление довежда до появата на термина „радиоуправляем самолет―. През 1933 г. във
Великобритания е разработен първият БЛА за многократно използване на базата на стар биплан,
дистанционно управляван по радиото. Той е използван от военноморските сили като радиоуправлявана
мишена от 1934 до 1943 г. Въоръжените сили на САЩ от 1940 г. използват дистанционно пилотираните
летателни апарати в качеството им на самолети мишени. През 1948 г. там е създаден разузнавателният
апарат AQM-34. През 1951 г. е проведен първият му полет, след което безпилотникът е пуснат в масово
производство. САЩ започват да използват безпилотни самолети при мандата на Бил Клинтън, когато
директорът на ЦРУ Джеймс Улси научава, че братята от Калифорния Джеймс и Линдън Блу са успели да
сглобят безпилотен наблюдателен самолет, и много скоро тези безпилотници навлизат в арсеналите на ЦРУ
и Пентагона.
Първото бойно използване в историята на БЛС е осъществено от ЦРУ на територията на Йемен на 3
ноември 2002 г. срещу подвижна малогабаритна цел, при което са убити 6-има членове на „Ал Кайда― от
БЛС „Predator―, въоръжен с две ПТУР „Hellfire―. Ярък пример за високата ефективност при използването на
БЛС е регистриран по време на Втората ливанска война (2006-2007 г.). В този военен конфликт БЛС
изпълняват 1502 самолетоизлитания с 16 418 пролетени часа. За сравнение пилотираните бойни самолети
изпълняват 10 337 самолетоизлитания, но престояват във въздуха около 12 000 часа, т.е. независимо от
седемкратното превъзходство по количество бойни полети пилотираната авиация отстъпва почти 1,5 пъти на
безпилотната по сумарно пролетяно време [12].
Развитието на БЛС условно може да се раздели на четири етапа.
Първи етап – от началото до средата на ХХ в. През този период преобладават безпилотните самолети
снаряди. БЛА се разработват изключително за военни цели на основата на серийни самолети, оборудвани
със системи за дистанционно управление на полета и предназначени за нанасяне на удари по площадни
цели. Другото име на тези самолети снаряди е крилати ракети, които са проектирани да пренасят
конвенционална бойна глава на разстояние няколкостотин километра. За първи път крилати ракети се
използват от нацистка Германия по време на Втората световна война, за да обстрелва Лондон и други
градове на Великобритания. Наречени са от Хитлер „оръжието на възмездието― – ФАУ-1. Те са разработени
от гениалните германски ракетни конструктори Вернер фон Бран, Артур Рудолф и Валтер Дорнбергер.
Въпреки че нямат голяма точност, те причиняват смъртта на хиляди английски граждани и големи
разрушения. ФАУ-1 има тяло на бомба с къси крила, допълнително монтиран двигател и самостоятелна
навигационна система. Летящата бомба не е надеждна, защото трудно се издига над 1000 м., не е достатъчно
маневрена и скоростна и лесно може да бъде унищожена от ПВО на противника. Япония използва срещу
съюзническите кораби в Тихия океан подобно оръжие, специално построени самолети камикадзе, които са
предшественици на днешните високоточни оръжия.
Втори етап – от края на 40-те до началото на 60-те години на ХХ в. Периодът съвпада със Студената война,
когато САЩ и СССР развиват концепцията за крилати ракети, изстрелвани от земя, кораби, подводници и
самолети. Първите крилати ракети на САЩ са базирани на германската ракета ФАУ-1 и се наричат SSM-N-8
„Regulus―. Те са пригодени за изстрелване от подводница. Ракетата MGM-1 „Матадор― е от типа „земя –
земя―, с възможност да носи ядрена бойна глава. През 1954 г. такива ракети са разположени в ГФР, след
това в Тайван и Южна Корея. Съветският съюз отговаря подобаващо на американските крилати ракети със
свои аналози, с които въоръжава големите си подводни лодки от класа „Ехо―. През този период
безпилотните самолети разузнавачи също се модернизират. Разширява се класификацията на БЛА по
назначение и се повишават летателно-техническите им характеристики за сметка на използването на
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реактивни двигатели. Бойното им използване се ограничава до водене на тактическо и оперативнотактическо разузнаване, аеро-фотоснимки и като радиоуправляеми въздушни мишени.
Трети етап – от началото на 60-те до средата на 80-те години на ХХ в. Това е период на поява, масирано
производство и използване на многоцелеви безпилотни авиационни комплекси. При него се разширяват
областите за използване на БЛС – освен всички видове въздушно разузнаване те изпълняват задачи по
водене на радио-електронна борба, ретранслация на сигнали, поставяне на лъжливи въздушни цели и др.
Четвърти етап – от края на 80-те години на ХХ в. до наши дни. Това е период на разширяваща се
експлоатация на многофункционални БЛС с тактическо и оперативно-стратегическо назначение. Появяват
се нови области на използване на БЛС, включително и за граждански цели, изменят се тяхната роля и място
във въоръжените сили, създават се още по-усъвършенствани БЛС и се приемат дългосрочни визии за
тяхното развитие [2].
2. РАЗВИТИЕ НА МИГРАНТСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ЕВОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Движенията на бежанците и миграцията са в центъра на световното внимание. През последните години
Европа трябваше да отговори на най-сериозното предизвикателство, свързано с миграцията, след края на
Втората световна война. Безпрецедентното пристигане на бежанци и незаконни мигранти в ЕС, което
достигна своя връх през 2015 г., разкри редица недостатъци и пропуски в политиките на ЕС относно
убежището, външните граници и миграцията. В отговор на тези предизвикателства ЕС започна по-широк
процес на реформи, насочен към цялостни промени, основаващи се на четири стълба, в политиките в
областта на убежището и миграцията: намаляване на стимулите за незаконна миграция чрез преодоляване на
първопричините за нея, подобряване на процеса на връщанията и разбиване на мрежите за контрабанда и
трафик на хора; спасяване на човешки живот и гарантиране на сигурността на външните граници; създаване
на силна политика на ЕС в областта на убежището, предоставяне на повече законни пътища на лицата,
търсещи убежище, и на по-ефективни законни канали за законни мигранти.
Рекордните миграционни потоци към ЕС, наблюдавани през 2015 г. и 2016 г,. намаляха до края на 2017 г. и
2018 г. При все това, с цел да се постигне това, което Комисията нарича ефективна, справедлива и стабилна
бъдеща политика на ЕС в областта на миграцията, ЕС, въз основа на Договорите и на други правни и
финансови инструменти, осъществява както незабавни, така и дългосрочни мерки. Европа, поради своето
географско положение и своята репутация на пример за стабилност, щедрост и отвореност на фона на
нарастващите международни и вътрешни конфликти, изменението на климата и бедността в световен
мащаб, вероятно ще продължи да представлява идеално убежище за лицата, търсещи убежище, и
мигрантите. Тази тенденция е отразена също така в нарастващия размер, гъвкавостта и разнообразието на
финансирането от ЕС, както в рамките на сегашния и бъдещия бюджет на ЕС, така и извън него, за
политиките в областта на миграцията и убежището.
Броят на международните мигранти в световен мащаб продължи да нараства бързо през последните години,
достигайки 258 милиона през 2017 г., в сравнение с 220 милиона през 2010 г. и 173 милиона през 2000 г.
След международната конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на населението и
развитието през 1994 г. въпросът за международната миграция и връзката ѝ с развитието излиза на все попреден план в дневния ред на международната общност.
3. УПОТРЕБА НА СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
Същност и предназначение на безпилотните летателни системи
Безпилотната летателна система е автономна, доколкото е програмирана за самостоятелно изпълнение на
задачи, потенциално опасни за човека, но може да бъде и дистанционно управляема. БЛС обединява три
основни подсистеми: безпилотния летателен апарат, навигационната система, позволяваща извършването на
самостоятелен или контролиран полет, и набор от уреди и инструменти за заснемане, регистриране и
измерване, за оценка на параметрите на различни обекти и явления. БЛС се използва за наблюдение,
разузнаване и нанасяне на удари, както и в мисии за търсене и спасяване [8].
Видове безпилотни летателни апарати
БЛА се класифицират в зависимост от своето предназначение, типа на апаратурата, носена на борда,
конструкцията и характеристиките на безпилотния летателния апарат в зависимост от своето
предназначение БЛА се подразделят на два вида – за военни и за граждански цели. Тъй като темата на
научния доклад е използването на БЛС за военни и разузнавателни цели, ще се спра само на дроновете за
военни цели. Те се подразделят от своя страна на разузнавателни, бойни и за осигуряване. Разузнавателните
БЛА се подразделят на тактически и стратегически.
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Тактически БЛА – oсновен представител от този клас БЛА е „Predator―, който лети със скорост 120 км/ч. на
височина 3 – 8 км над бойното поле в продължение на 24 часа. Има възможност да предава в полеви
командни центрове картина в реално време от всеки участък, над който се намира. При необходимост
„Predator― може да бъде въоръжен с ракети „Hellfire― за унищожаване на отделни обекти. Стратегически
БЛА биват: средновисочинни БЛА, които летят на разстояние до 500 км; на височина до 14 000 м; с
продължителност на полета 24 – 48 часа.
Височинни БЛА, които летят на разстояние до 2000 км; на височина до 20 000 м; с продължителност на
полета 24 – 48 часа.
Бойните БЛА се подразделят на:
 ударни безпилотници за многократно използване с маса 10 000 кг, далечина на полета до 1500 км,
височина на полета до 10 000 м, продължителност на полета до 2 часа и са снабдени с високоточно
оръжие;
 ударни безпилотници за еднократно използване с маса 250 кг, далечина 300 км, височина на полета
до 4000 м и продължителност на полета 3 – 4 часа и са снабдени с бойна част;
Осигуряващите БЛА се подразделят на:
лъжливи цели – маса до 250 кг, далечина до 500 км, височина на полета до 5000 м,
продължителност на полета до 4 часа;
 стратосферни – далечина на полета над 1000 км, височина на полета до 30 000 м, продължителност
на полета над 48 часа [6].
Използване на дронове за военни и разузнавателни цели
БРС вече навлязоха на въоръжение в армиите и предизвикаха промени в организацията на бойните действия.
Неотдавна военното ведомство на САЩ публикува специално ръководство, в което дроновете са определени
като „типове оръжия със специфични правила за използване―. Те са отнесени към военната авиация, ако се
използват от въоръжените сили. Центърът за управление на дроновете се намира в базата на американските
ВВС „Крийч― край градчето Индиан Спрингс, в пустинята Невада, близо до Лас Вегас [12].
Освен в армията дроновете намират своето приложение и в ЦРУ, което ги използва за разузнавателни
мисии, нанасяне на удари и ликвидиране на знакови фигури от терористичните организации по света. През
2014 г. броят на безпилотните бомбардировки е бил над 500. При управлението на бившия американски
президент Барак Обама дронове са нанесли 462 удара в Пакистан, Йемен и Сомалия, убивайки 289 цивилни.
Точният брой на ударите с дронове в Афганистан е неизвестен. Централното командване на САЩ през 2012
г. изнесе данни за 245 безпилотни атаки, извършени през същата година. От 2004 до 2016 г. безпилотната
програма на ЦРУ е отнела между 2000 и 4000 живота в Пакистан. Според базираното в Лондон Бюро за
разследваща журналистика 965 от тях са на цивилни граждани. В същото време бившият държавен секретар
на САЩ Хилъри Клинтън описа тези въздушни удари като една от най-ефективните стратегии на страната
за борба с тероризма. Сенаторът Бърни Сандърс изрази обаче съмнения относно използването на дронове.
Той заяви, че те имат определени стратегически предимства, но има случаи, когато са били абсолютно
контраефективни и са предизвиквали асиметричните отговори на радикалните ислямисти, изразяващи се в
многобройни самоубийствени атентати по света и антиамерикански настроения у хората [3].
НАТО ще приеме на въоръжение 5 супердрона – производство на САЩ. Договорът е подписан през май
2012 г., като в него се включват 15 от общо 28-те членки на Алианса, включително и България.
Експлоатацията им в продължение на 20 години ще струва на данъкоплатците около 4 млрд. долара, като
стойността само на един апарат е около 250 млн. долара. Противниците на тази идея изтъкват факта, че със
същите пари могат да се купят 12 изтребителя „Eurofighter― или 8 разузнавателни самолета с голяма
далечина на полета. Първият дрон на НАТО слезе вече от фабричната линия в Сан Диего. Той е част от
Програмата на Алианса за наземно видеонаблюдение, която ще осигури постоянен поглед върху големи
площи при всякакви климатични условия и от голяма височина. Дронът „Global Hawk Block― 40 може да
остава във въздуха повече от сегашните образци, като управлението му ще бъде контролирано от главния
оперативен център в Сигонела на италианския остров Сицилия. За оперирането на машините ще действат
около 600 души персонал от държавите – участнички в проекта. Безпилотните летателни апарати ще
охраняват въздушното пространство над България, Чехия, Дания, Естония, Германия, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и САЩ. Безпилотният самолет може
да се намира в непрекъснат полет на височина 15 – 18 км в продължение на 30 часа, което му позволява да
наблюдава площ от над 100 хил. кв.км в денонощие. Наред със скъпите безпилотни апарати на пазара
отдавна е налице широк избор от по-малки и по-евтини дронове [12].
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Повече от десет години в Близкия изток САЩ използват БЛА MQ-1 „Predator― и MQ-9 „Reaper―. Те обаче се
оказаха лесни за засичане, тъй като летят със скорост около 160 км/ч. Ниската им маневреност ги прави
лесни мишени дори за ракети, изстреляни от земята.
Дронът RQ-170 „Sentinel― се оказва по-труден за преудоляване от противниковите радари, а реактивните
двигатели му позволяват да лети със свръхзвукова скорост. Преди убийството на Осама бин Ладен
сентинелите се промъкват през пакистанския радарен щит и успешно шпионират ръководителя на мощната
терористична организация „Ал Кайда―. САЩ и Израел са държавите, които най-широко използват дронове
за военни цели. Обикновено с тяхна помощ се получават данни за коригиране на артилерийски удари в
реално време, а с помощта на монтирано оръжие се унищожават цели [4].
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТЕГРИТЕТНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.
Република България в качеството си на външна граница на ЕС е отговорна за опазване на граничното си
пространство. Предвид активните мигрантски процеси и набези от страна на близкия изток и зоните с
активни военни действия терористичните заплахи се приемат за реални и обозрими. Изграждането на
съоръжения тип ограда не са в абсол‗тна сигурност и поради тази причина е необходимо да се обърне
внимание на нови способи за набл‗дение. Именно в това си проявление може да се използват дроновете за
реално набл‗дение и покриване на голяма площ за набл‗дение. Както стана ясно от изложението по-горе в
зависимост от техническите си спецификации подобен вид средства за набл‗дение могат да бъдат активни
до 48 часа, което е непосилно за един човек.
От друга страна освен активно наблюдение е важно да се отбележи и Европейската програма за миграцията.
Европейската програма за сигурността, преодоляването на настоящите предизвикателства изисква
подобряване на управлението на външните граници. ЕС поставя акцента върху по-доброто използване на
възможностите, предлагани от информационните системи и технологии (ИТ), като например засилването на
проверките по външните граници и създаването на система за регистриране на данните относно влизането и
излизането на граждани на трети страни. Едно от най-големите постижения беше създаването на
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) през септември 2016 г., което стана в рекордно
кратък срок. Агенцията, чийто мандат беше значително повишен през 2019 г., предоставя засилена подкрепа
за държавите членки в областта на управлението на миграцията, борбата срещу трансграничната
престъпност и операциите по издирване и спасяване. Ограничаване на незаконната миграция и увеличаване
на броя на връщанията За справяне с миграционните предизвикателства по различни маршрути ЕС
съсредоточи усилията си върху осигуряване на присъствие по море с цел спасяване на човешки живот и
разбиване на мрежи за трафик и контрабанда на хора. За да предотврати загубата на човешки живот, особено
в Средиземно море, и да противодейства на мрежите за трафик на хора и контрабандистите на хора, ЕС
започна провеждането на редица военноморски операции, като например EUNAVFOR MED операция
SOPHIA. Освен това, поради ниските проценти на връщане, ЕС също така се съсредоточи върху
подобряване на собствения си капацитет чрез подновения план за действие в областта на връщането и
сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и върху сключването на
споразумения за обратно приемане или практически договорености с държавите на произход и транзитно
преминаване от Африка и Азия.
4.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Към настоящия момент 32 държави разработват повече от 250 типа БЛС. От 2003 г., когато са пуснати
първите 68 типа безпилотни летателни апарати, е налице четирикратен ръст на разработките. Въоръжените
сили на водещите държави разполагат с около 3200 комплекса с над 10 200 бр. БЛА с тактическо,
оперативно и стратегическо предназначение. Налице е тенденция този брой в близко време да нарасне
многократно [10].
Република България има вече утвърден документ, който регламентира до голяма степен развитието на
система, базираща способностите си на използването на БЛС. Този документ се нарича Концепция за
изграждане на отбранителна способност „Въздушно наблюдение и разузнаване с БЛС от Въоръжените сили
на Република България―. В него са описани задачите, които БЛС трябва да изпълняват по трите мисии на
Въоръжените сили на Република България: мисия „Отбрана―, мисия „Принос към националната сигурност в
мирно време― и мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност―.

971

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
ЛИТЕРАТУРА
Веденеев, В. (2018). Тайните на Третия райх. София: Дилок
Герасимов, П. (2016). Хладнокръвните убийци от Ленгли. – В: Дума, бр. 102
Зафиров, Д. (2017). Безпилотни летателни апарати – ползи и заплахи. София.
Иванов, А. (2020). В Китай изобретиха лазерно оръжие като от „Междузвездни войни―. [онлайн]. [посетен
3.07.2020]. https://ekipnews.com› Свят.
Каремов, Ст., & Димитров, Р. (2009). Безпилотни летателни апарати: състояние и перспективи. София.
Мошкин, М., & Нечаев, А. (2020). Въздушният бой на бъдещето ще бъде принципно изменен от
безпилотните летателни апарати. [онлайн]. [посетен 15.06.2020]. https://pogled.info› Свят.
Недялков, Вл. (2017). Възможности за използване на БЛС за осигуряване на информационни операции.
Дисертация. София: Военна академия „Г. Раковски―.
Савов, Т. (n.d.). Тенденции в развитието на безпилотните летателни апарати. [онлайн]. [посетен 19.07.2020].
https://wreview.eu/s/tendenci-v-razvitieto-na-bla.html.
Филипов, А. (2016). Използване на безпилотни летателни системи като платформи за дистанционни
изследвания. София.
Атакуваха руската база в Сирия. [онлайн]. [посетен 7.07.2020]. https://fakti.bg/world/278886.
Русия: Атаката с дронове срещу база „Хмеймим― е управлявана от САЩ. – В: Сега, 25.10.2018.
Руската ПВО в Сирия неутрализира масирана атака на ударни дронове на терористите. [онлайн]. [посетен
9.07.2020]. https://www.pan.bg/view_article-49-414216-ruskata-pvo-v-siriya-neutralizira-masirana-atak.

972

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
EFFECTS OF NATURAL DISASTERS ON SOCIAL AND ECONOMIC WELFARE:A
STUDY IN SHIJAK-ALBANIA
Orneda Gega
Faculty of Education, Universitu ―Aleksandër Moisiu‖, Durres, Albania, ornedagega@gmail.com
Abstract: The city of Shijak was one of the areas affected by the earthquakes of September 21 and November 26,
2019. Such natural disasters often result in death, injury, illness and other negative effects of physical and mental
health.
This study aims to assess the effects of natural disasters on the livelihood of families, their assets and other aspects
of well-being in the city of Shijak. Natural disasters are considered such as they first have direct impacts on humans
as well as indirect effects or infrastructure damage. The United Nations International Strategy for Disaster
Reduction defines disaster as a serious disruption to the functioning of a community or society involving human,
material, economic damage or loss and environmental impact.
Earthquakes are not a common natural disaster for the city of Shijak. Such natural disasters can be a very stressful,
disruptive, and traumatic time for those affected. In the aftermath of such a disaster, people may experience a range
of physical, psychological, emotional, or behavioral reactions, which, although completely natural, can significantly
affect their ability to cope with the situation.
Findings from the survey conducted by 150 respondents show that a significant proportion of respondents saw
severe negative effects on their housing units (72%), family assets (48%) and children's education (43%). Others
suffered severe health, psychological, short-term unemployment impacts and more than half of respondents from
urban areas had moved to rural areas as a result of natural disaster events.
Whether they suffered direct losses or not, disaster can cause post-traumatic stress for people who have experienced
such traumas. This fact was also confirmed by this study, so the majority of respondents (65%) suffered from posttraumatic stress.
Based on the results of the study, such natural disasters emphasize that investment should be made in the well-being
of individuals, especially long-term psycho-social recovery, including community development programs and
support for areas such as health and well-being, employment and education.
Keywords: natural disaster, social welfare, mental health, post-traumatic stress.

EFEKTET E KATASTROFAVE NATYRORE NË MIRËQENIEN SOCIALE DHE
EKONOMIKE: NJË STUDIM NË SHIJAK-SHQIPËRI
Orneda Gega
Fakulteti i Edukimit, Universiteti ―Aleksandër Moisiu‖ Durrës, ornedagega@gmail.com
Abstrakti: Qyteti i Shijakut ishte një nga zonat e prekura nga tërmetet e 21 shtatorit dhe 26 nëntorit 2019. Fatkeqësi
të tilla natyrore shpesh rezultojnë në vdekje, lëndime, sëmundje dhe efekte të tjera negative të shëndetit fizik dhe
mendor.
Ky studimi ka si qëllim të vlerësoi efektet e fatkeqësive natyrore në jetesën e familjeve, pasuritë e tyre dhe aspektet
e tjera të mirëqenies në qytetin e Shijakut. Katasrofa natyrore konsiderohen të tilla pasi së pari kanë ndikime të
drejtëpërdrejta tek njerëzit si dhe efekte indirekte ose dëmtime infrastrukture. Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve
të Bashkuara për Reduktimin e Fatkeqësive përcakton katastrofën si një ndërprerje serioze e funksionimit të një
komuniteti ose një shoqërie që përfshin dëme njerëzore, materiale, ekonomike ose humbjet dhe ndikimet mjedisore.
Tërmetet nuk janë fatkeqësi natyrore të zakonta për qytetin e Shijakut. Fatkeqësi të tilla natyrore mund të jenë një
kohë tepër stresuese, përçarëse dhe traumatike për të prekurit. Pas një fatkeqësie të tillë, njerëzit mund të pësojnë një
varg reagimesh fizike, psikologjike, emocionale ose të sjelljes, të cilat, edhe pse krejtësisht të natyrshme, mund të
ndikojnë dukshëm në aftësinë e tyre për të përballuar situatën.
Gjetjet nga sondazhi i realizuar 150 të anketuarve tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve panë
efekte të rënda negative në njësitë e banimit të tyre (72%), asetet e familjes (48%) dhe shkollimin e fëmijëve (43%).
Të tjerët pësuan ndikime të rënda shëndetësore, psikologjike, në papunësi afatshkurtër dhe më shumë se gjysma e të
anketuarve nga zonat urbane ishin shpërngulur në zonat rurale si rezultat i ngjarjeve të katastrofës natyrore.
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Pavarësisht nëse kanë pësuar humbje direkte ose jo, katastrofa mund të shkaktojë stres post-traumatik për njerëzit që
kanë përjetuar trauma të tilla. Këtë fakt e vërtetoi edhe ky studim, kështu pjesa më e madhe e të anketuarve (65 %)
vuanin nga stresi postraumtik.
Nisur nga rezultatet e studimit fatkeqësi të tilla natyrore theksojnë se duhet të investohet në mirëqënien e
individëve, veçanërisht rimëkëmbjen psiko-sociale afatgjatë, përfshirë programet e zhvillimit të komunitetit dhe
mbështetjen për fusha të tilla si shëndetësia dhe mirëqenia, punësimi dhe arsimi.
Fjalët kyçe: fatkeqësi natyrore, mirëqenie sociale, shëndet mendor, stres post-traumatik.
1. HYRJA
Një katastrofë për një popullsi prish modelin normal të jetës, duke shkaktuar dëme fizike, vuajtje emocionale dhe
ndjenjë dërrmuese të pafuqishmërisë dhe shpresës. Katastrofat e njëpasnjëshme të ndodhura në qytetin e Shijakut
për një perjudhë të shkrurtër, 21 shtatorit dhe 26 nëntorit 2019, sollën shumë dëme në mirqënien sociale dhe
ekonomike për banorët e këtij qyteti. Ndikimi i një katastrofe në fushën socio-ekonomike për një rajon dhe mjedisin
e tij shpesh kërkon ndihmë nga jashtë, nga Institucionet Shtetore përkatëse, nëpërmjet kësaj ndihmë formohet
vetëdija bazë për një ndërhyrje adekuate duke qënë dhe një mbështetje për familjet e prekura nga katastrofa.
Pikërisht masa të tilla ndërhyrje janë marë për të përballuar këtë situatë, kështu janë marë vendime, akte normative
etj. Me propozimin e ministrit të mbrojtjes, Këshilli i Ministrave vendosi Shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë
natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë, si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, për një
21
periudhë jo më të gjatë se 30 (tridhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Pas kësaj u miratua Akti normativ
―Për përballimin e pasojave të fakeqësive natyrore‖ me objekt: Ky akt rregullon funksionimin e organeve
përgjegjëse për rehabilitimin dhe rindërtimin e komuniteteve dhe të territoreve të prekura nga fatkeqësitë natyrore
ose fatkeqësi të tjera, si dhe zhvillimin e territoreve të reja, duke përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e tyre,
programet e procesit të rindërtimit, funksionimin e fondit të rindërtimit dhe procedurat përkatëse dhe me qëllim
përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore që ndodhin në një pjesë ose në të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë, si dhe të fatkeqësive të tjera që, për shkak të intensitetit, të shkallës dhe të shtrirjes së tyre, kërkojnë
ndërhyrje të menjëhershme të të gjitha institucioneve të mbrojtjes civile dhe të autoriteteve të tjera shtetërore dhe për
22
të cilat shpallet gjendja e fatkeqësisë në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen civile
Gjithashtu pas disa ditësh u përcaktuan rregullat, kategoritë prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve përgjegjëse
dhe procedurat për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit nëpërmjet
23
vendimit nr 904 datë 24.12.2019 Programi i granteve të rindërtimit dhe projektet model u mitauan me Vendimin nr
5 datë 06.01.2020 ―Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të
‖24
rindërtimit dhe projektet model Për qytetin e Shijakut përfituan grante 1174 familje me vlerë 5.3 milion dollarë.
Grante për ambientet e përbashkëta, për pallatet 1.2 milion dollarë .Pas termetit të 26 nëntorit 2019 në qytetin e
Shijakut Bashkia e Shijakut miratoi listen paraprake të familjeve të prekura nga tërmeti i datës 26.11.2019. Si fillim
u ngritën ambiente provizore strehimi. Janë siguruar tre vakte për familjet e pastreha gjithashtu janë realizuar takime
25
publike në Shijak dhe Njësitë Adminsitrative për planin e Rindërtimit. Për këta familje të cilat banesat i kishin të
pabanueshme u miratua pagesa e qirasë në mënyrë që ato të kishin siguri dhe nga ana tjetër të mos kishin dëme të
26
tjera financiare. Në Shijak 750 familje të pastreha përfitojnë Bonus Qeraje. Shpallja si zonë e përshtatshme për
zhvillimin e detyruar, ―Zonë të re për zhvillim‖ të zonës 1, Njësia Administrative Shijak, Bashkia Shijak, sipas
27
hartës dhe koordinatave bashkëlidhur këtij vendimi Nr. 45, datë 22.1.2020 2. Fondi Shqiptar i Zhvillimit caktohet
si njësi zbatuese për këtë zonë, për: a) ndërtimin e banesave të reja ose të ndërtesave publike të dëmtuara; b)
ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike e kritike; c) realizimin e ndërtimeve në këtë zonë; ç) çdo
ndërhyrje tjetër, në funksion të rindërtimit të kësaj zone. Pas këtij Vendimi Këshilli Bashkiak i qytetit të Shijakut
21

Vendim nr.750, datë 27.11.2019 ―Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë‖
Akt Normativ Nr. 9, Datë 16.12.2019 ―Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore‖
23
Vendim nr. 904, datë 24.12.2019 ―Për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës së përfitimit, autoriteteve
përgjegjëse dhe procedurave për vlerësimin dhe përzgjedhjen e përfituesve nga disa programe të procesit të rindërtimit‖
24
Vendim nr. 5, datë 6.1.2020 ―Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për përfitimet nga programi i granteve të
rindërtimit dhe projektet model‖
25
Vendim i Keshillit Bashkiak nr.3 date 21.01.2020 ―Per miratimin e listes paraprake te familjeve te prekura nga termeti i dates
26.11.2019‖
26
Vendim i Keshillit Bashkiak nr.4 date 21.01.2020 ―Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr.21 date 10.12.2019 per miratimin
e pageses se qirase sipas vleres se tregut te lire‖
27
Vendim nr. 45, datë 22.01.2020 ―Për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Shijak, Bashkia Shijak, dhe
caktimin e fondit shqiptar të zhvillimit si njësi zbatuese.‖
22
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vendosi që të miratonte platformën online të aplikimit për programin e rindërtimit si dhe të manualit të përdorimit të
28
platformës. Për qytetin e Shijakut do të ndërtohen nga e para : Gjimnazi ―16 Shtatori‖ Shijak; Gjimnazi ―Kajo
Karafili‖ Maminas; Shkolla 9-vjeçare ―Lidhja e Prizrenit‖ Shijak; Shkolla 9-vjeçare ―Petrit Llaftiu‖ Shijak; Kopshti
Nr. 1; Kopshti Nr. 2; Çerdhja Shijak; 30 pallate të reja; 27 pallate do të rikonstruktohen; 800 shtepi do te
rindertohen; 1174 shtepi private do te riparohen; Pallati i Kultures; Parqe publike; Xhamia dhe Biblioteka.
2. METODOLOGJIA
Metodat e perdorura ne kete studim janë shqyrtimi-interpretimit i literatures dhe metoda sasiore. Në qytetin e
Shijakut me banorët e prekur nga kjo katastrofe natyrore sic ishte tërmeti plotësuan 150 pyetësorë. Lidhur me
literaturën, u perzgjodh duke u fokusuar tek legjislacioni kombëtar përfshirë vendime, ligje, akte normative etj .
Ky studimi ka si qëllim të vlerësoi efektet e fatkeqësive natyrore në jetesën e familjeve, pasuritë e tyre dhe aspektet
e tjera të mirëqenies në qytetin e Shijakut.
3. REZULTATET
Lidhur me përgjigjet për dëmtimet që patën banorët në familjet e tyre pjesa më e madhe kishin dëmtime në njësitë e
tyre të banimit, por që shoqëroheshin dhe me dëmtime në asetet familjare, shkollimin e fëmijëve, ndikime
shëndetësore, ndikime psikologjike, papunësi e përkohshme apo shpërngulje me qera në zonat rurale përreth qytetit.
Grafiku i mëposhtëm tregon për dëmtimet që patën banorët në familjet e tyre.
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Grafiku nr. 1
Nisur dhe nga përqindja e lartë e banorëve të cilët u përgjigjën se tërmeti ka pasur ndikime psikologjike rezutoi se
një pjesë e madhe e tyre 65 % vuanin nga stresi postraumatik.
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Vendim nr.7 date 30.01.2020 ―Per miratimin e platformes online te aplikimit per programin e rindertimit dhe manualit te
perdorimit‖
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Grafiku nr 2
Të gjithë të intervistuarve do tu bëhej e mundur që banesat tu rikonstruktohen 30% ;banesat të rindertohen 50%;
banesat të riparohen 20%. Të gjithë familjet të cilat ishin shpërngulur si pasojë e tërmetit në zonat rurale me qera
përfitonin bonusin e qerasë. Lidhur me shkollimin e fëmijëve, për shkak të dëmtimit të çerdheve, kopshteve dhe
shkollave është gjetur zgjidhje që fëmijët të mund të vazhdojnë mësimin rregullisht me turne në shkollat e
padëmtuara.
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4. KONKLUZIONE
Hapi fillestar dhe mjaft kritik është vlerësimi i menjëhershëm i situatës dhe i popullata e prekur. Kjo do të përcaktojë
nevojat aktuale dhe ndërhyrjet që janë më së shumti të përshtatshme në rrethanat aktuale. Shtë e rëndësishme të
përcaktohet qartë përparësitë dhe koordinimi efektiv i aktiviteteve të shpëtimit, si në fillim ashtu edhe në atë fazat
pasuese.29 Gjetjet nga sondazhi i realizuar 150 të anketuarve tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve
panë efekte të rënda negative në njësitë e banimit të tyre (72%), asetet e familjes (48%) dhe shkollimin e fëmijëve
(43%). Të tjerët pësuan ndikime të rënda shëndetësore, psikologjike, në papunësi afatshkurtër dhe më shumë se
gjysma e të anketuarve nga zonat urbane ishin shpërngulur në zonat rurale si rezultat i ngjarjeve të katastrofës
natyrore. Pavarësisht nëse kanë pësuar humbje direkte ose jo, katastrofa mund të shkaktojë stres post-traumatik për
njerëzit që kanë përjetuar trauma të tilla. Këtë fakt e vërtetoi edhe ky studim, kështu pjesa më e madhe e të
anketuarve (65 %) vuanin nga stresi postraumtik. Nisur nga rezultatet e studimit fatkeqësi të tilla natyrore theksojnë
se duhet të investohet në mirëqënien e individëve, veçanërisht rimëkëmbjen psiko-sociale afatgjatë, përfshirë
programet e zhvillimit të komunitetit dhe mbështetjen për fusha të tilla si shëndetësia dhe mirëqenia, punësimi dhe
arsimi. Përgatitja është mënyra e vetme për të zvogëluar ndikimin e katastrofave pasi shumica e katastrofave janë të
paparashikueshme dhe madje edhe nëse parashikohet, nuk ka shumë kohë për të vepruar. Gatishmëria dhe
administrimi i bazuar në komunitet duhet të jetë një përparësi e lartë në menaxhimin e praktikës së terapisë fizike.
Gjithashtu, duhet të jetë axhenda kryesore e qeverisë për të caktuar një departament të duhur që merret me
menaxhimin e katastrofave dhe gatishmërinë. 30 Fatkeqësitë janë të pashmangshme, ne nuk mund të bëjmë asgjë për
t'i parandaluar këto por gatishmëria për katastrofat është vetëm në dorën tonë. Menaxhimi i katastrofave kërkon
ndërhyrjen e qeverisë dhe një planifikim të duhur si dhe fonde. Gjithashtu duhet të kemi parasysh se target grupet
më të prekur nga fatkeqësitë janë fëmijët dhe të moshuarit dhe kjo e fundit duhet marë më tepër në konsideratë kur
bëhet fjalë për shpërndarjen e burimeve sanitare, ushqyese si dhe ndërhyrjet parandaluese efektive.
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SUSTAINABILITY OF THE PRINCIPLE FOR EQUITABLE AND ADEQUATE
REPRESENTATION IN THE REPUBLIC OF N. MACEDONIA vis-à-vis
MERITOCRATIC EMPLOYMENT SYSTEM
Jordanka Galeva
University Goce Delcev-Stip, Republic N. Macedonia, jordanka.galeva@ugd.edu.mk
Abstract: One of the most contemporary world topics of the 21st century is related to sustainable development goals
and solutions in all spheres of social life. In the past, theorists analyzed the development from an economic point of
view, today according to sustainable development standards, the analysis should satisfy not only the economic
principles but also the social principles and those related to the environment. One of the three dimensions for
sustainable development is the social dimension which specifically deals with social issues such an employment,
social protection, health and education. The subject of analysis in this paper are the results obtained by
implementation of the principle of adequate and equitable representation of citizens belonging to all communities in
RN Macedonia. This provision was constitutionally introduced in 2001, on the recommendation of the Ohrid
Framework Agreement (OFA) and began to apply to employment process in public administration, in all central and
local public bodies, at all levels. The purpose of the analysis is to realize whether the implementation of this
provision has led to (sustainable) results and whether the merit system was neglected. The paper is divided into three
parts. The first part presents the OFA policies related to the principle of adequate and equitable representation, the
legal changes for its implementation and obtained results, until 2019. The second part explains the merit system with
examples of its application in certain countries that have achieved economic success. In the third (conclusion) part I
have compared the two principles in terms to realize whether they lead to sustainable development.
Keywords: sustainable development, adequate and equitable representation, merit system, employment, Republic N.
Macedonia

ОДРЖЛИВОСТА НА ПРИНЦИПОТ ЗА ПРАВИЧНА И СООДВЕТНА
ЗАСТАПЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА vis-à-vis МЕРИТОКРАТСКИ
СИСТЕМ НА ВРАБОТУВАЊЕ
Јорданка Галева
Универзитет Гоце Делчев – Штип, Република С. Македонија, jordanka.galeva@ugd.edu.mk
Резиме: Една од најактуелните светски теми на 21-иот век е поврзана со поставувањето на цели и изнаоѓање
на начини за одржлив развој во сите сфери од општествениот живот. Ако во минатото теоретичарите го
анализираа развојот од економски аспект, во денешно време според стандардите за одржлив развој,
анализата потребно е да ги вклучи не само економските принципи, туку и социјалните и оние поврзани со
животната средина. Социјалната димензија конкретно ги третира социјалните прашања меѓу кои
вработувањето, социјалната заштита, здравството и образованието. Предмет на анализа во овој труд се
добиените резултати од вработувањето врз основа на принципот за соодветна и правична застапеност на
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република С. Македонија (Македонија). Оваа одредба уставно
беше воведена во 2001 година, по препорака на Охридскиот Рамковен Договор (ОРД) и почна да се
применува меѓудругото и во јавната администрација во сите централни и локални јавни тела, на сите нивоа.
Целта на анализата во овој труд е да се види дали имплементацијата на оваа одредба доведе до (одржливи)
резултати и дали истата го занемарува мерит системот. Трудот е поделен на три дела. Во првиот дел се
презентирани политиките на ОРД кои се оденсуваат на принципот за соодветна и правична застапеност,
законските измени за негова имплементација и добиените резултати, заклучно со 2019 година. Во вториот
дел е објаснат мерит системот со примери за негова примена во одредени земји кои достигнаа економски
успех. Во третиот (заклучниот) дел е направена споредба помеѓу двата принципи во насока на тоа, да се
види дали доведуваат до одржлив развој.
Клучни зборови: одржлив развој, соодветна и правична застапеност, мерит систем, вработување, Република
С. Македонија
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1. ПРИНЦИПОТ НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ
Соодветната и правична застапеност во органите на државната власт и другите јавни институции на сите
нивоа е една од темелните вредности на уставниот поредок на Македонија и се однесува на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници31. Воведувањето на оваа одредба во македонскиот устав беше направена во 2001
година, после 10 години од конституирањето на државата, а произлезе од начелото за Недискриминација и
правична застапеност на ОРД. Суштината на ова начело е целосно почитување на принципот на
недискриминација и рамноправен третман на сите лица пред законот, кој особено ќе се применува во однос
на вработувањата во јавната администрација, јавните претпријатија, војската и полицијата. Во однос на
неговата имплементација, во точка 5 од Анекс Ц на ОРД содржани се активностите кои требаа да бидат
преземени за зголемување на застапеноста на припадниците на заедниците кои не претставуваат мнозинство
во Македонија. Првите чекори за имплементацијата на ова начело, беа направени преку обуки на полицајци
и државни службеници, организирани од меѓународната заедница, а истовремено се реформираа низа закони
и се подготвија стратегии, планови и програми за работа. За ефикасно спроведување на оваа одредба секоја
година институциите изготвуваат Годишен план за правична застапеност, во координација со
Секретеријатот за спроведување на Рамковниот договор (до неговото постоење), додека преку Националната
стратегија за еднаквост и за недискриминација, Извештаите на Народниот правобранител, препораките на
Комитетот за односи меѓу заедниците и Агенција за остварување на правата на заедниците и други
невладини организации постојано се прават анализи на состојбите. Народниот правобранител е една од
клучните институции која има функција меѓудругото да ги штити правата на граѓаните кои произлегуваат од
начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во: органите на државната
власт, во единиците на локалната самоуправа и јавни установи и јавни служби. Агенцијата за остварување
на правата на заедниците пак, има надлежност за спроведување на Законот за унапредување и заштита
на правата на припадниците на заедниците што се помалку од 20% од населението на Македонија и
врши надзор над спроведувањето на законите со кои се уредуваат правата на припадниците на
заедниците што се помалку од 20%.
Од потпишувањето на ОРД поминаа 19 години, период кој е доволен за да покаже дали ова начело и
стратегиите за негова имплементација донесоа резултати. Преку првите вработувања во полициските
служби (500 лица до јули 2002 и 500 лица до јули 2003 од заедниците кои не се мнозинско население)
намерата беше истите да го одразат составот на населението во областите низ цела Македонија каде живеат.
Преку програмите за јакнење на способностите за превод и отворање на двојазични места пак (како дел од
Основите за подготовка на програмата за подобрување на соодветната и правична застапеност на
заедниците во јавната администрација и јавните претпријатија (донесена во 2003)) се отвараа нови
работни места кои беа наменети за припадниците од немнозинските заедници. Од првичните анализи до
донесување во 2007 на Стратегија за соодветна и правична застапеност на припадниците на сите
заедници кои не се мнозинство во Македонја (Стратегијата од 2007), беше забележан пораст на бројот на
немнозинските заедници во јавната администрација (пред се на албанската заедница, благо зголемување на
бројот на службеници од редовите на другите немнозински заедници со исклучок на србите и оние кои
припаѓаат во категоријата други), во одредени институции (Народниот правобранител, Затворите, Јавното
обвинителство) и во министерства (Министерство за образование и наука, Министерство за економија и
Министерство за здравство)32. По донесувањето на Стратегијата од 2007 година, се отпочна со планирано
вработување, односно врз основа на мерките усвоени со оваа стратегија. Од анализата направена на
Народниот Правобранител за 2014 година (која го опфаќа периодот 2007-2014) се евидентира благ
квантитативен, привиден напредок, а не квалитативен и реален, во примената на начелото на соодветна и
правична застапеност. Се забележува дека голем број на институции го немаат постигнато задолжително
нивото на соодветна и правична застапеност, пред се во раководниот кадар и дека постои помала
застапеноста на помалкубројните заедници не само на раководни места, туку на ниво на вработени 33. Во
студијата „Живот и бројки„ направена од страна на Институтот за Европски политики, публикувана во 2016

31

Амандман 6 од Уставот на Р.С. Македонија со кој се дополнува алинејата 2 на членот 8, (08.05.2020)
Retrieved from https://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
32
Галева, J., (2016) Влијанието на Охрдискиот рамковен договор врз правната регултива и пракса за
вработување, 349.2:340.13]:321.7(497.7)„2001―, Списание на научни трудови „Меѓународен дијалог ИстокЗапад„ Vol.3, N.2, Меѓународен центар за славјанска просвета- Свети Николе, Свети Николе, (pp.197-202);
33
Ibid
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година34, покрај препораките за интеграцијата на нововработените и управување со различностите се
наведува кои се проблемите кои произлегуваат од „рамковната„ пракса на вработување. Во заклучниот дел
се укажува на тоа дека: едно од најголемите достигнувања е зголемување на вработените од немнозинските
заедници во администрацијата, меѓутоа соодветната и правична застапеност сè повеќе се смета како
монополизиран процес кој се однесува, само на албанската заедница, маргинализирајќи ги помалите
немнозински заедници; генерално, немнозинските заедници се најмногу застапени во институциите каде на
раководно место е припадник на немнозинска заедница; најголемите пречки за понатамошно спроведување,
управување со различностите и постигнување на еднаквост во работната сила претставува политизацијата на
администрацијата, што значи дека вработување и унапредување на партиска основа претставува пречка за
адекватно спроведување на начелото.
Како дополнителен проблем може да се наведат и таканаречните „фантомски„ вработувања - вработувања
на лица кои земаат плата без извршување на работната обврска, односно без одење на работното место,
заради не постоење на реално работно физичко место, работни обврски и слично 35. Ваквата пракса од една
страна овозможува спроведување на ОРД, но од друга страна го преоптоварува буџетот, ја намалува
ефикасноста и создавање на квалитетен кадар кој би придонел во ефикасноста на администрацијата. Во
контекст на ова да се напомене и дополнителниот проблем за распределба на повеќе од 1600 вработени во
Секретеријатот за спроведување на Рамковниот договор, кој во 2019 година престана да постои. По
направената анализа во 2018 година, во која беа земени во предвид потребите на институциите (од
административна служба и од јавен сектор, преку анализа на моментален број на вработените и место на
живеење) и професионалните квалификација на вработените (образование и работно искуство), беше
направен план за распределба на 958 лица кои беа вработени по Рамковниот договор 36. Според последниот
годишен извештај од Регистерот на вработените во јавен сектор за 2019 година 37, изготвен од
Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), во јавниот сектор постојат 1.324
институции, во кои работен однос имаат засновано 132.900 лица, бројка која е зголемена за 832 во споредба
со 2018 година. Од овие вработени во 2019 година 73,93% се Македонци (74,88% во 2018), 20.41% се
Албанци (19,67% во 2018), 2,07% се Турци (1,88% во 2018), 1,21% се Роми (1,21% во 2018), 0,93% се Срби
(0,91% во 2018), 0,64% се други или кои не се изјасниле (0,67% во 2018), 0,43% се Бошњаци (0,40% во 2018)
и 0,38% се Власи (истата бројка е и во 2018 година). Најголема застапеност на припадниците на албанската
заедница од 36,23% има во министерствата. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците,
кое го замени Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, има најголема вработеност од 1460
лица, во кое 87,95% се припадници на албанската заедница. Потоа при Нардониот правобранител Албанците
сочинуваат 35.37%, во јавните установи (ЈУ) 20,67%, во јавното обвинителство (ЈО) 10,51%, во Влада
10,51% и во Народна Банка 9,28%. Бошњаците се најзастапени при НБ со 3,66%, во Владата со 1,20%, во
министерствата со 1,01%, додека во другите горенаведени институции се присутни со помалце од 0,67%.
Власите се најзастапени при НБ со 2,44% во Владата со 1,20%, додека во другите инститцуии се застапени
со помалце од 0,6/0,4%. Ромите се најзастапени во Владата со 5,71%, па во ЈП со 3,64%, со 2,44% при НБ со
1,77% во министерствата. Во другите институции се застапени со помалце од 1%. Србите во сите
горенаведени институции се застапени со помалце од 1%, освен во министерството каде претставуваат
1,20% и 2,44% при НБ. Турците се најзастапени во Владата со 5,41%, во министерствата со 2,90%, во ЈУ со
2,06%, во ЈП со 2,13% и при НБ со 1,22%.

34

Живот и бројки: Соодветна и правична застапеност и интеграција на работното место, (2016),
Институт за европска политика, Скопје (pp.61-63) (29.07.2020) Retrieved from https://epi.org.mk
35
Колку „фантоми„ работат во администрацијата? (2019.08.07) Retrieved from http://tatkovina.info/2019/08/07
36
Манчевски, Д., Вработените по Рамковен договор ќе бидат распределени на соодветни работни места во
институциите
од
јавниот
сектор,
(2018.03.28),(29.07.2020)
Retrieved
from
https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1689
37
Годишен извештај од Регистерот на вработените во јавен сектор 2019 (март 2020), Министерство за
информатичко општество и администрација (02.08.2020) Retrieved from https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1587
Во анализата се исклучени податоците за 20.169 лица, односно прикажани се податоци за 112.731 вработени
во јавниот сектор.
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2. ПРИНЦИП НА МЕРИТ СИСТЕМ НА ВРАБОТУВАЊЕ
Врз основа на едно истражување кое анализира 18 студии 38, кои ги обработуваат специфичните аспекти на
меритократијата, „еднаквоста во можностите„ е идентификувана како најзначаен аспект на
меритократијата и доминантна вредност која креира хармонија во меритократските општества. За постоење
на меритократски општества, условот е да се применува траспарентност и подеднаква непристрасност кон
секој член на општеството. Според британскиот социолог Мајкал Јанг (Michael Young) постојат две основни
карактеристики на меритократијата: непристрасен натпревар (компетиција) и еднаквост во можностите.
Според него активирање на социјална мобилност преку фер и транспарентен систем ја редуцира и можноста
за корупција39. Меритократскиот систем широко се применува како во Западните така и во Источните
општества. Во студијата која прави компарација помеѓу демократскиот (западен модел) и меритократски
(источен-кинески модел)40, се вели дека азиските држави имаат различни политички системи, но дека
идејата за меритократија е широко распространета низ цела Азија. Во 6 век п.н.е. Конфучије дава
формулација на неговиот поглед на меѓучовечките односи и како општеството треба да биде организирано
во Кина. Три века подоцна, Хан Феизи ги синтетизира методите и концептите на претходниците
формулирајќи го Легализмот. И девте учења, Конфучијанизмот и Легализмот ја промовираат
меритократијата, која не промовира еднаквост, туку систем на заслуги по кои се рангираат сите луѓе, а
социјалниот статус се поврзува со моралната сила која се постигнува преку личен развој, талент и
способности. Во ваков контекст се очекува дека секоја индивидуа преку напорно учење, напорана работа и
самодисциплина ќе го развива целосно својот потенцијализам и на тој начин ќе го достигне највисокиот
потенцијал на неговите способности. Ваквата философија иако не ја промовира еднаквоста, не е во контраст
со „еднаквите можности„ и потенцира дека луѓето кои растат во мериткоратско опкружување учат да ги
истуркаат своите таленти преку напорна работа следејќи ги примерите кои се над нив. Напредокот се
заснова на перформанси кои се мерат преку испити и покажани достигнувања.
Во Соединетите американски држави (САД) мерит системот се воведува со цел да се замени „споил„
системот (систем на плен/грабеж) кој се применувал се до 1883 година, кога се усвојува Pendleton Act, кој
пак последователно во 1978 година е систематски реорганизиран со Civil Service Reform Act (CSRA) 41.
Основните принципи на мерит системот кои произлегуваат од овој закон го предвидуваат следното:
вработувањето да се спроведува од страна на квалификувани лица, а изборот и унапредувањето да се прави
врз основа на вештини, знаења, на фер и отврорен конкурс, кој гарантира дека сите добиваат еднакви
можности; сите вработени да имаат фер и правичен третман, без разлика на раса, боја, религија,
националност, пол, брачен статус, возрат, состојба на хендикеп или политичка припадност; еднаков
надомест за работа со еднаква важност; федералната работна сила да се користи ефикасно; вработените
потребно е да го одржуваат своето работно место со соодветно извршување на работата, во спротивно
неадекватното извршување на работните обврски може да биде корегирано или пак доколку работникот не
сака да се подобри за да се постигнат бараните стандарди, истиот може да биде отпуштен; покрај ова
вработените треба да бидат заштитени од: произволни дејствија, личен фаворитизам или принуда заради
политички цели; забрана за употреба на службениот авторитет во насока да се влијае врз резултатот на
избори или номинација за избори и др. За заштита на јавните службеници и за неутралност и политичка
независност се формираат различни институции, агенции, органи меѓу кои Канцеларија за менаџирање на
персонал (Office of Personnel Management-ОПМ) и Одбор за заштита на мерит системот (Merit System
Protection Board - MСПБ)42. ОПМ претставува независна агенција со директор кој е номиниран од страна на
Претстедателот на државата и има мандат од 4 години. Оваа агенција има функција на кооридинирање и
контрола при вработувањата, водењето на кариерните места и платите на федералните агенции. MСПБ пак е
Одбор со клучна функција за заштита на независноста, на правата и на неутралноста на вработените во
јавните служби. Оваа институција скоро и да има „судско„ дејствување. Составена е од тројца членови (од
38

Kim, C. H., Choi, Y. B. (2017), How Meritocracy is Defined Today?:Contemporary Aspects of Meritocracy,
Economics and Sociology, Vol. 10, No.1, (pp. 112-121) DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/, ISSN 2071-789X
39
Ibid
40
Boden, J., Democracy versus Meritocracy. How can Europe and China cooperate? (2016), China Conduct,
Belgium, (p.6), (04.08.2020) Retrieved from https://jeanneboden.typepad.com/jeanneboden/books-1/
41
Beato, G., (March 2017), Merit system, il funzionamento dell‟Amministrazione federale U.S.A., Associazione
Nuova Etica Pubblica, (pp.6-15), (04.08.2020) Retrieved from
http://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2017/03/Merit-System-USA-2.pdf
42
Ibid
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кои двајца може да бидат од иста политичка партија) експерти за правно-административни прашања,
номинирани од Претседателот на државата со мандат од 7 години. Одборот работи со подршка и на голем
број на судии за административни закони. Целта на овој одбор е да гарантира национална колективност,
односно неутралност на извршната федерална администрација и почитување на принципите на мерит
системот преку гонење на забранети кадровски практики.
Друг пример за ефикасен и успешен мерит систем е сингапурскиот. При осамостојувањето на Сингапур во
1965 година Сингапур добива „инфраструктура на држава, без придружна нација„43. Заради мултиетничкиот
карактер на населението има потреба да изгради заеднички национален идентитет кој би можел да ги
задоволи етничкиот и јазичниот плурализам, а истовремено да вклучи сеопфатно чувство на националност,
што подразбира надминување на етничките посебни чувства и избегнување на креирање на кинески
микрокосмос44. За остварување на истото беше потребно да се остави минатото позади и да се тргне од
сегашноста со новото чувство на национален идентитет засновано на заеднички конститутивни митови,
како: мултикултурализам, меритократија и мултијазичност. Принципот на меритократија како мит за
национален идентитет, беше избран со цел да промовира социјална мобилност на сите припадници на
заедниците, не поаѓајќи од етничка, религиска или јазична припадност, туку од способноста за работа. Овој
принцип беше основа и приоритетна политика на владата и за достигнување на економски развој и општа
добросостојба.
Во македонскиот случај мерит системот се воведува една година пред воведување на начелото на соодветна
правична застапеност. Содржан е во Законот за државни службеници, според кои вработувањето во
државната служба треба да се спроведува преку транспарентна постапка, почитувајќи ги критериумите на
стручност и компетентност. Овој закон беше заменет со два нови, Законот за административни службеници
(ЗАС) и Законот за вработени во јавниот сектор, си кои исто така се провира меритократскиот систем на
вработување45. Покрај ова во ЗАС се одредува дека постапката за селекција на кандидатите за државни
службеници се спроведува преку јавен оглас, (спрведувањето го извршува Агенцијата за администрација
како самостоен орган на државата), додека за вработувања на кабинетски службеници се комбинира
примена на меритократски елемент (кандидатот да има статус на државен или јавен службеник), споил
системот на вработување (се дава слобода на политичките именувани функциониери да изберат од која јавна
служба ќе изберат преземеање на конкретен службеник) 46.
3. НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК: КОЛКУ СЕ ОДРЖЛИВИ ДВАТА ПРИНЦИПИ
Истражувањата кои се направија во последната една и пол деценија во македонскиот случај покажаа дека
начелото на соодветна и правична застапеност, само по себе не е одржливо. Иако недискриминацијата е
појдовна точка за спроведување на ова начело, се покажа дека со недескриминирање на една заедница, се
дискриминира друга (се отвараат конкурси со определени критериуми кои се однесуваа само на
припадниците на немнозинските етничките заедници; етничката припадност на новите вработени се
поклопува со етничката припадност на раководните лица). Она што не алудира на одржливоста е и
постојаната измена на законите, укинување на Секретријатот, кој вработуваше и објавуваше огласи кои не
одеа преку Агенцијата за администрација, како и бројните фантомски места кои „испливаа на површина„. Во
однос на мерит систем на вработување, кој се промовира и со Охридскиот рамковен договор и во законската
регулатива, воглавно фигурираше само на хартија, затоа што во пракса му беше дадена предност на
принципот за соодветна и правична застапеност. Од извештајот за проценка на напредокот на Република
Македонија во исполнување на политичките критериуми неопходни за членство во ЕУ 47 (Извештај на ЕУ),
43
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како слабости во македонскиот административен систем се заблежани следните: партијата е детектирана
како работодавец; непотизмот сеуште игра улога во вработувањата; не постои систем на мерење на
учинокот на вработените административни службеници и за сите вработени во јавниот сектор; постојат
заобиколени механизми за вработувања, кои ги уништуваа филтрите напишани на хартија со првиот закон за
државни службеници од 2000.
Зошто мерит системот би бил поодржлив? Примери од меѓународни истражувања за мерит систем48 го
покажаа следното: дека државната бирократија која применува меритократско вработување кое генерално е
поврзано со комбинација на образование, трудољубивост и одговорност може да допринесе до економски
развој; вработување со имплементација на добар мерит систем може да ја намали корупцијата, затоа што
креира одделување на интересите на бирократијата од оние на политичарите (студија направена во 52
земји); мерит системот може да привлече образовани лица да влезат во полето на јавните сервиси и
владините институции, посебно оние кои имаат намера да ги подобрат постоечките услуги. Оние кои ќе
дојдат до работна позиција преку сопствените способности, а не преку политички наредби полесно ќе се
снајдат на работата и во гененрирање на иновативни идеи.
Според препораките од Извештајот на ЕУ, во македонскиот случај спроведувањето на принципот на
вработување во јавната администрација според мерит системот ќе придонесе до постепено достигнување на
поголем степен на департизација на јаванта управа. Во таа насока се препорачува имплементација на двете
начела како најдобро решение, односно системот за правична застапеност да се потпира или комбинира со
мерит системот, кој предвидува вработување и напредување според заслуги.
Како да се искомбинираат двете начела во македонскиот случај? Моментално е во сила и се спроведува
Акцискиот план на стратегија за реформа во јавната администрација 2018-2022, во кој приоритетна област е
Јавната служба и управување со човечки ресусрси. Мерките и активностите во оваа област се насочени кон
создавање стручна, професионална и департизирана администрација, чие имплементирање ќе се мери преку
индикаторот на Светска банка за ефективност на Владата (преку перцепции за квалитетот на јавните услуги,
квалитетот на државната служба и степенот на независност од политички притисоци итн.). Како посебна цел
се издвојува деполитизацијата на администрацијата која би требало да се спроведува преку воведување на
јасни критериуми и транспарентност при изборот на најдобар кандидат за вработување и унапредување
(резултатите се очекуваат во 2021 година); професионализација на високите раководни позиции во
администрацијата; зајакнување на капацитетот на комисиите за селекција при вработување и унапредување;
подобрување на системот за оценување на административните службеници. Од Годишниот извештај за
спроведување на Акцискиот план на стратегија за реформа во јавната администрација 2018-2020 (од мај
2019) се забалежува дека унапредување на постапките за селекција, вработување и унапредување врз основа
на начелата на заслуги, еднаков пристап до работното место, соодветна и правична застапеност на
припадниците на заедниците и родова еднаквост, веќе се применуваат. Законот за висока раководна служба
пак ќе направи јасно разграничување помеѓу политичкото и професионалното ниво, преку воведување на
категорија „висока раководна служба„ кое ќе доведе до намалување на политичките влијанија, зајакнување
на капацитетите на раководините структури, како и засилување на раководната отчетност.
На самиот крај, може да се заклучи дека иако начелото за соодветна и правична застапеност во
македонскиот случај беше воведено со цел да овозможи учество на сите заедници во сите области на јавната
сфера, сингапурскиот пример во кој мултијазичноста, мултикултуралноста и меритократскиот систем се
избрани за основни на заедничкиот сингапурски идентитет, е одличен пример во кој токму мерит системот
не дескриминира, ниту пак го фаворизира етничкиот елемент. Ваквата сингапурска стратегија, истовремено
создаде заеднички национален идентитет кој не го занемарува мултикултуралниот аспект и доведе до
економски развој во кои учествуваа сите граѓани, благодарение на мерит системот на вработување.
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THE RIGHT TO TRADE UNION ORGANIZATION AND ITS IMPLEMENTATION IN
THE LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Temelko Risteski
American University of Europe –FON, Skopje, Republic of North Macedonia, temelko_mkd@yahoo.com
Abstract: Trade unions are class organizations of hired workers. They include people who make a living from their
hired work based on their knowledge and their professional skills and abilities that they sell in the labor market.
Historically, they appear in the mid-nineteenth century. It is a time when the working class has become large
enough; at a time when the awareness has matured that the resistance of individuals and smaller groups of workers
in the struggle for freedom and dignity in the world of labor cannot achieve the desired results, but the rights and
interests of workers can be successfully defended only by their joint and organized appearance before the employers
and the state.
Throughout the history of civil, capitalist society, unions have changed, adapting their goals, program tasks,
organization, and way of working to changing social circumstances. However, despite all the changes, some
permanent principles can be noticed on which the trade union organization is based, starting from its inception until
today. These principles are freedom of organization, autonomy of the will, internal democratic organization,
publicity in work, financial independence in relation to the state and employers, religious neutrality and political
independence. The normative regulations for trade union organization in international and national legal acts are
based on these principles.
The right of workers to trade union organization is provided by the Universal Declaration of Human Rights and
other international documents adopted under the regulatory system of the United Nations, the European Social
Charter and International Labour Organization Conventions No. 87 and 98.
Constitution of the Republic of North Macedonia has implemented this right in the legal system of the Republic. It
is regulated in detail by the Law on Labor Relations and other laws, as well as by number of collective agreements.
Normative regulations of the trade union organizing of the Republic is comprehensive and made according to
international and European standards, but in practice it is inconsistently applied. The main reasons for this are
bureaucracy and opportunism at the top of the unions, which significantly reduces the power of the trade unions,
hinders the initiative of the working class, which negatively affects the use of objective opportunities for trade
unions, provided by the legislation. That resulted in the denial of the right of workers to form trade unions and join
them, obstruction the trade unions representatives, poorly functioning of the trade unions protection system and the
like.
As for the relationship between trade unions - the government, Macedonian trade unions, for a long time were very
close linked to the government and they were are under active in protecting the rights of workers. The new
leadership of the Federation of Trade Unions of Macedonia shows a high degree of independence from the
government. There are objective conditions to maintain that trend.
Keywords: law, trade union, worker, organization
1. INTRODUCTION
The trade unions are a socio-economic organization of workers who unite them in the struggle, primarily for the
realization of their economic interests. They, at a historical stage of the struggle for workers' rights occur early
nineteenth century as a reflection and result of deep contradictions in the capitalist mode of production. The first
trade unions were reflection of wage-workers efforts by joining into stable and independent organizations to protect
themselves from the worst forms of capitalist exploitation. 49 The emergence of trade unions represents a phase of the
labor movement in which workers constitute an independent social class. This is the stage of the class struggle in
which a significant part of the wage-workers, by their own daily experience, becomes aware about the contradictions
between the interests of workers and employers, and about the fact that only with a joint effort and with solid
workers organizations can resist pressure from oppression of the employers. So, that's the stage at which the
working class transforms itself from a "class by itself" in "a class of its own‖. 50

49

Marinkovic V., Marinkovic D,(2015), Trade Union Dictionary, Higher Vocational School for Entrepreneurship, Belgrade, p.
86-87.
50
Political Encyclopedia,(1975) Independent Administration, Belgrade, p. 962
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In the early stages of development, trade unions, in most cases, are gathered in its ranks only middle class workers
made up of better-paid qualified and highly qualified workers. Only at the end of the ninetieth century, there was a
gradual "opening" of the trade unions for the less paid and less qualified layers of the working class.
In the modern world, the trade unions represent the most extensive form of workers organizing. Today, trade unions
exist in almost all countries. Their primary task or the "raison d‘être" of their existence is a struggle for the
realization and defense economic interests of workers. 51 In addition to these basic functions, the trade unions emerge
themselves as a factor in politics, culture and education. In many countries, they are often directly or indirectly in
cooperation with the labor parties and, participate actively in political life. In recent times they increasingly enter in
the political arrangements with the bourgeois parties.
Viewed from a legal point of view, the formation of trade unions is an expression of the right to freedom of
association. This right is one of the primary means of political and socio-economic actions of citizens. By its use as
a means of socio-economic actions are formed trade unions as organizations for the defense and protection of the
interests and rights of wage-workers.
The right to join a trade union, as well as the right to freedom of association is subject to the regulation of
international legal acts on human rights as Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on
the Protection Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), the European
Social Charter and ILO Conventions No. 87 and 98
The basic idea of the right of citizens to form trade unions in the Republic of North Macedonia by skilled use of
concise formulation of constitutional legal norms, are implemented in the Constitution of the Republic. They are
elaborated in the Law on Labor Relations and collective agreements which regulate social relations in various fields
of work, as well as other laws that contain provisions on the legal status of certain categories of citizens employed in
the various organs and institutions of the Republic, such as Law on Employees in Public Sector, Law on Public
Servants, Law on Defense and other laws.
Constitution and laws of the Republic of North Macedonia regulate the trade union organization according the
standards contained in international legal documents on human rights. Thus, they contain a solid legal basis for the
efficient and effective trade unions in protecting the rights and interests of workers in the Republic. However, as in
all countries in transition, the Constitution and laws are not enforced consistently in life, which leads to a
discrepancy between the law and reality in social relations. As for trade union organization in the Republic and the
protection of workers' rights, there is a great discrepancy between the norms contained in laws and collective
agreements and the actual state of affairs.
2. THE RIGHT TO TRADE UNION’S ORGANIZING IN INTERNATIONAL DOCUMENTS ON
HUMAN RIGHTS
The Universal Declaration of Human Rights52 contains very brief provisions on the right to freedom of association,
which implies and the right to freedom of association in the socio-economic field. This provisions which are
contained in Article 20 of the Declaration, allows the formation trade unions as organizations for the protection of
the rights of laborers. In paragraph 2 of this Article is contained provision on the prohibition of forced mergers, then
the prohibition of forcing workers to join a trade union.
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 53 which is a function of more detailed
regulation of human rights in the Universal Declaration of Human Rights, in Article 8 contains very precise
provisions of the workers union. According to the provisions of paragraph 1, subparagraph a) of this article, States
Parties to the present Covenant shall ensure the right of every person with other persons to form and join trade union
by his choice, only according to the rules that determine the appropriate organization with aim to protect and
improve his economic and social interests. The exercise of this right may only be subject to limitations which are
prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public
order, or for the protection of the rights and freedoms of others. The provisions of subparagraph c) of the same
article stipulate the right of the trade unions to conduct their activities freely, without any restrictions, unless those
above listed. These provisions do not prevent the state to regulate the legal limits of this right for members of the
armed forces, police officers and public servants.
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The International Covenant on Civil and Political Rights 54 stipulates the right to organize trade unions by the
provisions of Article 22, paragraph 1 and 2, as element of the right to freedom of association. As for the limitations
of the states to restrict this right, this pact is a little more accurate than the previous one. Thus, paragraph 2, Article
22 of the Covenant provides that the exercise of this right may be subject to limitations, in addition to the above
reasons and for reasons of public safety, the protection of public health or morals.
The European Convention on Human Rights55 stipulates the right to organize trade union in Article 11, paragraph 1
and 2 in the same manner as the International Covenant on Civil and Political Rights.
The European Social Charter stipulates the right to organize trade union by the provisions of Article 5 These
provisions include the objectives of the national legislations about the trade union organizing of workers. They are
improving and guaranteeing their freedom to organize themselves in local, national and international organizations
for protecting their economic and social interests. States are entitled to their own laws limit the right to form trade
unions for the members of the armed forces and police. Civil servants, as subjects of legal restrictions are not
mentioned in this article.
The Conventions of the International Labor Organization (ILO) No. 87 is dedicated to workers and employers right
to freedom of association and protection the right to organize. Its provisions elaborate more detailed the provisions
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights on the right of workers to join in the trade
union and to protect their interests. The Convention made no mention trade union organizing of workers. However,
there is no doubt that applies to this organization because it is an element of the right to association.
ILO Convention No. 98, which is dedicated to the right to organize and collective agreements, from 1949, unlike the
previous Convention, contains specific provisions on the right to form trade unions. Thus, by Article 1, paragraph 1,
it guarantees workers the right to protection against antiunion discrimination in relation of their employment.
Paragraph 2 of this Article provides that such protection should be applied, in particular, in relation to decisions
related to the conditioning of employment not to join a union or to leave the union membership as well as the cases
of dismissals for reasons related to membership in trade unions or the participation in union activities outside
working hours or, with the consent of employers, in terms of working hours.
The Convention prohibits all activities that aim to promote the establishment of workers' organizations that would be
in any way under the domination of employers and with activities for support labor trade unions by financial and
other assets, with the aim of putting these organizations under the control of employers or their organizations.
Article 3 of the Convention obliges states parties to comply with national requirements, establish appropriate
mechanisms to ensure respect for the right to organize trade unions as it is defined by the above provisions.
3. THE RIGHT TO TRADE UNION ORGANIZIATION IN THE CONSTITUTION, LAWS AND
COLECTIVE AGREEMENTS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA.
The Constitution of the Republic of North Macedonia, Article 20 contains general provisions on the right to freedom
of association of citizens in order to achieve and protect their political, economic, social, cultural and other rights
and beliefs. Special provisions on the right to form trade unions are contained in Article 37 of the Constitution.
According these provisions, the citizens, in order to achieve their economic and social rights, have the right to form
trade unions. The trade unions can form their federations and to be members of the international trade union
organizations. Law may limit the conditions for the exercise of trade union rights in armed forces, police and
administrative authorities.
No doubt that the most comprehensive and thus, the most important provisions about the trade union organizing of
workers in the Republic of Macedonia are contained in the Law on Labor Relations.
According to Article 184 of the Law, workers have the right, in its discretion, to form trade union and to join him
under the conditions prescribed by the statute and the rules of the union. Trade union is a democratic and
independent workers' organization in which the worker voluntarily associate for advocacy, representation of,
promote and protect their economic, social and other individual and collective interests.
The Law, in Article 185, prohibits discrimination by putting workers at a disadvantage because of membership or
non-membership in a trade union, or because of participation or non-participation in union activities.
Trade union cannot be dissolved or suspended its activities by administrative means, if it is established and performs
work in accordance with the Law. Activities of trade unions and their representatives cannot be restricted by
employers if it complies with the law and collective agreements (Article 186).
Trade Unions can form federations or other forms of association in order to connect their interests at a higher level.
These forms of association of trade unions enjoy all the rights and freedoms of trade unions. Trade unions have the
54
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right to freely associate and cooperate with international organizations established for the exercise of their rights and
interests (Article 187).
The Law on Employees in Public Sector of the Republic of North Macedonia (Article 32) stipulates that employees,
in order to achieve their economic and social rights have the right to form trade unions and join them, under terms
and conditions established by law. Thus, the Law contains no restrictions on the exercise of trade union rights of
civil servants despite the fact that the Constitution proscribes the possibility of such restrictions.
Completely identical provisions on the right to form trade unions are contained in the Law on Public Servants in
Article 30.
According the Defense Law (Article 49) members of the Army of Republic of North Macedonia is prohibited to
form trade unions, but only in war and emergency.
The laws in the field of Internal Affairs which regulate the rights and duties of employees in this area (Law on
Internal Affairs and Law on Police), does not contain provisions on trade union organizing. It is left to the collective
agreement which the Ministry of Internal Affairs signed between the Ministry and the Macedonian Police Trade
union. The provisions of this agreement, in terms of regulating the trade union rights of workers in the internal
affairs, in essence, does not differ from the provisions contained in the Collective Agreement on the Public Sector,
except in respect of some specific features arising from the organizational set-up of the Ministry, and its material
and technical capabilities that are relevance to the work of the Trade Union representatives and their communication
with the employer.
General Collective Agreement for the Public Sector of the Republic of North Macedonia, which regulates the rights
and obligations of workers and employers from employment in the public sector (the state authorities, public
institutions, departments, agencies, and other legal persons from the public sector who employ workers and are
financed from the Budget of the Republic), requires employers to create the conditions for carrying out the actions
of trade union concerning the protection of the rights of the employees relations, established by law and collective
agreements. Activity of trade union and its representatives cannot be restricted by the employment act. By request
of the trade union, the employer shall provide information to those issues that have an impact on most directly
influence on material and social position of workers and to inspect the opinions and proposals of trade unions in
decision-making process or solutions that have a significant impact on the financial and social status, or on the
exercise the workers' rights. The representative of trade union must be allowed unhindered communicating with the
employer or person authorized from him, with union members in employer‘s institution, when it is necessary for the
functioning of the trade union.
Authorized trade union representative from the higher forms of trade union organization that is not employed by the
employer; the employer must allow the union activity and seamless communication.
The employer is obliged to provide space, professional, administrative and technical requirements for the exercise
the functions of the trade unions and trade union representatives. Trade union representatives enjoy special
protection and cannot be held responsible for carrying out trade union activities in accordance with the law and the
collective agreement, or to be in a less favorable position, including termination of employment. Special protection
of trade union representatives takes their seats during their mandate and the two years after its expiration.
General Collective Agreement for the Private Sector or the General Collective Agreement for the Economy of the
Republic of Macedonia, as its official name, contains provisions for the union workers that are slightly different
from the provisions of the General Collective Agreement for the Public Sector. Visible are the provisions of Article
58 which prohibits employers to force the union representative on paid leave, to be distributed to other jobs without
their consent and to make decisions on termination of employment due to business reasons about which are the
business reasons not specified in the contract. No doubt it refers to the reasons of trade union activities in
accordance with the Law and the collective agreement.
The provisions on trade union organizing contain the collective agreements certain branches of the economy, the
so-called sect oral collective agreements, such as the Collective Agreement for Agriculture and Food Processing
Industry, the Collective Agreement for the Textile Industry, the Collective Agreement for the Chemical Industry, the
Collective Agreement for the Hotel Activities and other collective agreements. In these collective agreements the
provisions of the trade union organizing from General Collective Agreement for the Private Sector are generally
taken of, that such provisions are added some provisions which arise from the particularities of the work in the
relevant industries.
Normative regulation of the trade union organizing of the Republic is comprehensive and made according to
international and European standards, but in practice it is inconsistently applied.
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4. INSTEAD OF CONCLUSIONS
The enormous increase in the number of middle-class, from whose ranks are recruited large number of workers, has
led to that in the years after World War II, relations between employers as owners of capital and workers, to be
humanized and to be regulated by a number of international human rights documents. The right to organize trade
union, as human right, among other rights, is a subject of regulation by international legal documents on human
rights, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), the European Social Charter
and ILO Convention No. 87 and 98.
The provisions of these acts about workers trade union organizing were implemented in the Constitution of the
Republic of Macedonia, in the Law on Labor Relations and other laws of the Republic, as by collective agreements.
Normative regulations on trade union organizing of workers in the Republic of Macedonia, contained in these acts,
although more inclined to the interest of the employers rather than the interests of workers, guarantee workers
basically efficient and effective exercise of the right to organize trade union.
The main goals of CCM are: Protection of labor protection, protection of justice, material security, protection of
pension, pension and disability insurance, legal protection, solid housing policy, retraining and training of labor.
Methods for achieving these goals are: strengthening social dialogue and social partnership, participation in
decision-making in the institutions of the system, collective bargaining, protection of workers, international
cooperation, membership education and objective public information. Negotiations and agreements with the social
partners are a priority way to achieve the goals. If the negotiations do not yield results, industrial actions are
organized, including strikes.56
However, in terms of huge unemployment in the Republic of Macedonia with one third of the total number of workcapable citizens, employers often grossly violated the rights of workers, prevent and interfere their trade unions
organizing, blackmailing them most often with lay-off.
The trade union movement in the Republic of Macedonia is fragmented with a number of trade unions, with
different programs and political orientation. This significantly weakens the strength of the movement. Employers
often do not respect the right to trade union organizing of workers, making it difficult to protect workers' rights, do
pressure against union workers in order to force them to give up union activities and leave the ranks of the union.
Therefore, a considerable number of workers have a fear of the consequences of his or her membership in trade
union and the union activity, which prevents trade unions activities and trade union protection of workers' rights and
interests. Bureaucratic union leaders do not have sufficient sensitivity to the needs of its membership and lack the
means to organize trade union action, which weakens the effectiveness of unions in protecting workers' rights and
interests. The connection of trade union leadership with the ruling groups in the state is a throwback of the past, one
party‘s system and leads to a weakening of confidence of the workers to the trade unions and his willingness to
protect their rights. This further leads to a high degree of indifference of workers to join a trade union.
In fragmented trade union movement among trade unions often arise disputes and conflicts over the ways and
methods of trade union action. The large number of union flirts with the parties in power 57 or openly supports the
Government that, in these conditions usually protects employers, because it depends on their money.
Trade union leaders were most often bureaucratic and estranged from the workers membership shall to serve. In
such conditions, workers do not trust the unions. The result is that the Macedonian trade union movement constitutes
about 30% s trade union‘s organized wageworkers which are, on the whole, very passive, with the exception rare
cases when trade union activity is mostly limited to participation in strikes and trade union sparsely attended
manifestations long streets of Skopje and other major Macedonian cities. Such a trade union cannot effectively and
efficiently protect the rights and interests of workers.
An exit from this situation is very burdensome to find. There is no doubt that the only way to raise class
consciousness of workers, which can be achieved by a well-organized and they favor trade unions which
unfortunately in Macedonia no exist. An important role in this direction can play a labor party or a left-oriented
workers favors citizen‘s party.
The obstructions of trade union organizing and trade union activity may prevent and so substantially prevent the
labor inspectorate in the Ministry of Labor and Social policy. However, it is not efficient because workers are afraid
to report violations of their rights for fear of losing their jobs. Thus, Macedonian worker is poorly protected in the
exercise of his constitutionally and by law guaranteed rights, and of course in the exercise of the right to form trade
unions which is in function of achievement of other employment rights.
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The new leadership of the Federation of Trade Unions of Macedonia shows a high degree of independence from the
government. There are objective conditions to maintain that trend and to build a trade union organization that will
effectively protect the rights of Macedonian workers.
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Abstract. The European Arrest Warrant (EAW) is one of the most used mechanisms in judicial cooperation in
criminal matters. It consists of simplified procedure for cross-border surrender for purposes of prosecution or
executing a prison sentence or detention order, thus replacing the traditional system on cooperation including the
political authorities of member-states. The paper aims to explain the role of Public Prosecutors in the procedure of
issuing the EAW through the practice of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The paper deals with
two parts: first, it elaborates case law by which the Court secured additional clarification of the long-standing
question regarding the definition of ―judicial authority‖ responsible for issuing the EAW and second, it elaborates
the jurisdiction of public prosecutors in member-states in their capacity to issue the EAW. Both parts explain court
cases and judgements brought upon. The first part covers court rulings relating to the relationship between the EAW
and the National Arrest Warrant (NAW), which establishes the existence of an NAW at the time of issuing the
EAW. After establishing such a relationship, the paper proceeds to define the term "judicial authority", although it is
up to the member-states to determine the competent authorities under their domestic law. However, involving bodies
of several member-states, the Court in its judgments defines some of them as competent authorities for the issuance
of the EAW, while other bodies the Court does not accept as competent for the issuance of the EAW. The latter
cases relate to the central part of the papers, with cases involving public prosecutors and their role in domestic
systems as a "judicial authority" authorized to issue an EAW under the Framework Decision of the European Arrest
Warrant (FDEAW). The degree of independence of public prosecutors and their relationship with the political
authorities, especially the relationship with the executive and the possibility for the public prosecutor to receive
guidance and instructions in the decision to issue the EAW, is elaborated. With these judgment, the CJEU further
develops its jurisprudence regarding the functioning of the EAW in the criminal justice area. The conclusion
explains the impact of these judgments in national law of member-states, as well as on the whole area of criminal
justice in the EU, implying the need of evaluation and possible reform of criminal justice organization in certain
member-states.
Keywords: arrest warrant, public prosecutor, Court of Justice, case-law
1. INTRODUCTION
The EAW is a measure of EU‘s criminal law, applicable among judicial authorities of EU member-states, according
the principle of mutual recognition, where the extradition procedure is replaced by simplified and expedited
procedure. A member-state issuing the EAW may request that it be carried out in any other EU member-state. The
FDEAW provides for a catalogue of 32 offences in which mutual trust is at a higher level, meaning that extradition
may only be refused on limited grounds. The basis for the FDEAW system is simple: EAW issued by one memberstate must be executed in another, unless the FDEAW requests or allows non-execution. For other offences not
provided for in the catalogue, the national provisions of criminal law apply. The warrant refers to offenses
punishable by imprisonment of more than one year or imprisonment for more than four months or a warrant for
detention of more than four months. The decision of the court ordering the deprivation of liberty and return of the
person for the purpose of conducting a criminal procedure, execution of imprisonment or detention shall be carried
out without delay by the court of the state in which the person is within 90 days. The surrender of a person may be
refused under the following conditions: if it is convicted of the same offense; in case of amnesty; or the person
cannot be held criminally responsible due to his/her age. The State requesting the extradition may, instead of
extraditing him, execute the judgment itself.
The FDEAW leaves numerous unanswered question. These refer, above all, to the very notion of the EAW. As the
NAW, the EAW is a decision of a competent court or judicial authority or arrest order of a person for purposes of
conducting criminal investigation or execution of sentence or detention order. However, CJEU made it clear that for
the purposes of FDEAW it is crucial to distinguish between NAW and EAW. Further, the FDEAW requires the
EAW to be issued by judicial authority. The same applies to the execution of the EAW and the NAW on which it
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must be based. The FDEAW envisions a ―judicial‖ system in which key decisions are made by the judiciary and the
role of executive bodies are only limited to providing administrative and practical assistance. Therefore, it is
important to determine what constitutes a ―judicial authority‖. The FDEAW requires member-states to determine
which judicial authority will be competent to issue or execute the EAW, but does not define the very term of
―judicial authority‖.
2. PREVIOUS CASE LAW
In its judgment of Bob-Dogi case, brought on June 1, 2016, the CJEU had the opportunity to decide on Article 8,
paragraph 1, point c of the FDEAW regarding the consequences of the absence of the NAW issued before and
separately from the EAW in case of a request for surrendering a person based on the EAW. In the present case, the
Romanian executive authority received a request for extradition from a Hungarian body based only on the EAW,
which was not based on a previous, separate NAW. The Romanian court, as an executive authority, found that the
EAW had also expanded into Hungary and assumed that the EAW was also the NAW. This assumption turned out
to be correct. Hungarian law provides for a ―simplified procedure‖ in cases where the concerned person is already
outside the territory of Hungary when the EAW is issued. In such a case, no separate NAW has been issued. At the
same time, the EAW constitutes an NAW. The Romanian court has questioned whether this is compatible with
Article 8, paragraph 1 of the FDEAW, which stipulates that the EAW must comply with ―evidence of an enforceable
judgment, an arrest warrant or other enforcement decision with the same effect‖. The concerned court decided to
refer to the CJEU in a preliminary ruling procedure on whether the FDEAW requests a previous arrest warrant and if
that is the case, whether the absence of such an arrest warrant implies grounds for non-execution of the EAW. The
CJEU has interpreted this to imply that the EAW must be based on a national judicial decision in the form of NAW
or a comparable decision.
According to the Court, where the EAW is issued for purposes of conducting criminal investigation does not contain
a reference to the existence of the NAW, the executive judicial authority cannot give effect to it if, upon request
from the issuing authority, it submits all additional information as a matter of urgency, that authority confirmed that
the arrest warrant had in fact been issued in the absence of any NAW. The CJEU clarified that the compliance with
the requirement that there be an NAW different from the EAW is of particular importance because it means that,
where the EAW was issued in order to prosecute, the person concerned should already benefit, at the first level of
the proceedings, from procedural safeguards and fundamental rights, the protection of which is the task of the
issuing authority to ensure in accordance with applicable national law. That judicial protection is lacking, in
principle, when the issue of the EAW is not preceded by a decision made by a national judicial authority.
Referring to these goals, the CJEU explained that the FDEAW imposes a double level of protection for procedural
and fundamental rights of the requested person: the first concerns on judicial protection provided at the level at
which the NAW was issued; the second refers to the protection that must exist when adopting the decision to issue
the EAW. This double level of judicial protection was lacking, in principle, according to the simplified procedure
that existed in Hungary as only one decision was adopted, and not two according the FDEAW. At the end, the CJEU
found that the absence of any indication in the EAW of the existence of the NAW was not one of the grounds for
non-execution listed in the FDEAW. However, the CJEU stressed that the FDEAW is based on the premise that
EAW mentions a national arrest warrant or a comparable decision. Failure to do so implies that the EAW is invalid,
which in turn means that the executing authority must refuse the execution of the EAW.
In the cases of Poltorak, Kovalkovas and Ozcelik, the Amsterdam Court, as competent to prosecute EAW under
Dutch law, decided to refer to the CJEU in preliminary ruling procedure for a legal explanation of the exact meaning
of the ―judicial authority‖. These cases relate to the pre-trial proceedings filed by the Amsterdam District Court,
which received three EAWs. Specifically, in the Poltorak case, the EAW was issued by the Swedish Police Board.
In the Kovalkovas case, the EAW was issued by the Lithuanian Ministry of Justice. Finally, in the Ozcelik case, the
EAW was issued by the Hungarian police, but later confirmed by the public prosecutor. The Amsterdam District
Court referred to the CJEU to clarify whether the police authorities in Poltorak and Kovalkovas could be considered
as bodies covered by ―judicial authority‖ under Article 6, paragraph 1 of the FDEAW. The referring court, also
asked the CJEU whether the public prosecutor's confirmation of the intentions to issue the EAW, previously issued
by the police, could be considered to be covered by the term "judicial decision" under Article 8, paragraph 1 of the
FDEAW.
In cases of Poltorak and Kovalkovas, the CJEU held that the terms ―judicial authority‖ and ―judicial decision‖ are an
autonomous concept of the EU law and ―are not limited to designating only the judges or courts of a member-state,
but may extend, more broadly, to the authorities required to participate in administering justice in the legal system
concerned‖ This includes criminal courts and judges of a member-state, but not police services and executive such
as ministers. The CJEU explained that the term ―judicial‖ must be distinguished from the executive, in accordance
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with the principle of separation of powers. Hence, judicial bodies are traditionally explained as authorities for
delivering justice, unlike administrative or police bodies, which fall under the mandate of the executive branch. The
issue of issuing EAWs by ―central authorities‖ such as the police service or ministries does not provide the judicial
authority with the certainty that the decisions related to EAW ―cover all judicial guarantees‖ and therefore cannot
provide a "high level of trust" between states-members as required by mutual recognition principle. After finding
that the term ―judicial authority‖ is an autonomous concept of the EU, the CJEU continued to broadly construct the
notion by covering national bodies that administer criminal justice, but not the police service. As a result of this
reasoning, the CJEU concluded that, in the Ozcelik case the confirmation by the public prosecutor of the issued
EAW for the purposes of conducting criminal proceedings by the national police authority is a legal act that the
public prosecutor verifies and confirms the issue of the EAW and thus constitutes a ―judicial decision‖ within
Article 8, paragraph 1 of the FDEAW.
The CJEU conclusions are logical. Common sense simply dictates that police and ministries cannot be considered as
judicial authorities. It would be really undesirable if the courts of the member-states executing the EAW were
obliged to act on the orders of foreign police officers or politicians. For the whole system to be legitimate, there
must be guarantees that the EAW is issued with respect to the right to a fair trial and other fundamental rights. Such
guarantee could not be given to the police or other politically controlled bodies. However, the precise powers and
duties of public prosecutors in other member-states may vary and not all offices may provide the guarantees of
procedural and fundamental rights required to satisfy the CJEU. Therefore, in determining whether public
prosecutors can be labeled as a ―judicial authority‖ authorized to issue an EAW, a case-by-case analysis is required.
3. THE EAW AND THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTORS
More controversial is that the issuing judicial authority must act "impartially" and "objectively" from the executive
when issuing the ENA. Following the principles of separation of powers, this basic requirement aims to ensure that
the rule of law prevails and that the fundamental rights of the person concerned are effectively protected, in the
absence of any political considerations. On May 27, 2019, the CJEU, through a new ruling, provided further
clarification on the long-standing question of the definition of ―judicial authority‖ responsible for issuing the EAW
and decided on the independence to be determined under the EU law. It responded to the doubts regarding the
capacity of the public prosecutor of member-state to issue EAWs, a doubt raised by the cases explained above.
In May 2016, the Germany‘s Public Prosecutor‘s Office of Lübeck issued an EAW against a Lithuanian citizen
residing in Ireland for premeditated murder and serious injury in 1995. Also, in March 2018, the Germany‘s Public
Prosecutor‘s Office of Zwickau issued an EAW against a Romanian citizen who is also residing in Ireland for the
crime of organized or armed robbery. The two cases were merged into one due to the referral of a common question
concerning Article 6, paragraph 1 of the FDEAW regarding the identification of a ―judicial authority‖. More
specifically, before the Irish courts, the defendants challenged the execution of the EAWs, claiming that the public
prosecutors of Lübeck and Zwickau were not a ―judicial authority‖ under Article 6, paragraph 1 of the FDEAW.
Before the CJEU were presented a number of question in preliminary ruling procedure concerning the position and
role of the German Public Prosecutor's Office in its connection with the executive branch.
As noted, the EAW is based on the idea that EU member-states recognize the decisions of their judicial authorities
and implement them as soon as possible. The system is based on mutual trust, but not every member-state has the
same authority for issuing the EAW. As for the abovementioned, the procedure in Germany is not a special case. In
most member-states, it is common practice for a public prosecutor to issue an EAW after a judge issues a NAW. It is
different in countries like France and Spain, where investigative scrutiny is responsible. However, persecution in
most member-states is organized strictly independently and there is no jurisdiction or influence from the executive.
Other member-states where their public prosecutors are responsible for issuing the EAW are, for example, Austria,
Bulgaria, the Netherlands, Portugal, Romania and, in some cases, Sweden. Furthermore, in Belgium, Luxembourg
and Italy, public prosecutors are responsible for issuing the EAW in connection with the execution of the sentence,
while in Estonia and France, public prosecutors are responsible for prosecution under the EAW.
In Germany, public prosecutors are responsible for prosecution and are subordinate to the Ministry of Justice and
may be subject, directly or indirectly, to specific guidelines or instructions from that body in connection with the
adoption of the decision to issue the EAW. Unlike the judges, whose independence is guaranteed by the
Constitution, prosecutors are not free to work. The German prosecutor's office is organized in a hierarchical
structure, headed by the Minister of Justice of the Land in which the prosecutor works. There is one public
prosecution office each at the Regional Courts and these public prosecution offices are subordinate to the Regional
public prosecution office. The Regional public prosecutor is subordinate to the Minister of Justice of the Land. On
the federal level, the Federal Public Prosecution Office is subordinate to the Federal Minister of Justice. According
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to sections 146 and 147 of the Courts Constitution Act, prosecutors are required to follow instructions from the
authorities, including the Minister of Justice.
A longer answer would require giving a certain nuance to this strict image, including the fact that the right to issue
instructions on ministerial level are extremely rare and, when they occur, are always accompanied by considerable
public attention or by transparency requirements. However, it is fair to conclude that in light of the CJEU‘s strict
approach to the criterion of independence, the German public prosecutor's office is not, in fact, independent in the
broadest sense required of the FDEAW. Under these conditions, is a German public prosecutor sufficiently
independent to be considered as judicial authority within the meaning of Article 6, paragraph 1 of the FDEAW? The
Irish Court referred this question to the CJEU. The right of the executive to issue instructions to public prosecutors
has been controversial in Germany, and the reasons are obvious, as the politicians can theoretically influence who is
under investigation and who is accused. The counter-argument is also known for a long time, as the right to give
instructions exists so that one can take political responsibility if the state allows its powers to enforce the law against
individuals.
So what does this mean in the context of the EAW? For a member-state to execute an EAW on its territory and with
its authorities requires a great deal of trust. The Ministry of Justice so-called ―external right to instructions‖ on
German public prosecutors have been debated in Germany for decades, and although there have been few cases in
which the minister has actually taken advantage of this, the very existence and use of that right casts a shadow over
the prosecution's independence. In this regard, the Court reiterates that the EAW mechanism is based on a dual level
of protection of procedural rights and fundamental rights, referring to the judgment of Bob-Dogi from 2016,
regarding the distinction between the NAW and the EAW. It requires effective judicial protection of the right of the
person concerned to be granted at the time the NAW is adopted and at the stage when the EAW is issued. Although
it is the responsibility of the ―issuing judicial authority‖ to guarantee a second level of protection, the Court requires
that it be able to perform its responsibilities objectively and impartially. So, the CJEU continued to test those claims
against the situation in the German public prosecutor's office. In the joined case of the two German EAWs, the
German public prosecutor does not meet the requirements to act independently of the executive branch in issuing the
EAW.
In its judgment of May 27, 2019, the CJEU confirmed, based on its previous case-law that the public prosecutors are
bodies involved in the administration of criminal justice. It also confirmed that the concept of ―judicial authority‖ is
not limited only to judges or courts but more broadly to bodies ―involved in the administration of criminal justice‖,
other than the ministers and police services that are part of the executive branch. This concept is being extended to
the public prosecutor's offices, which are competent, in criminal proceedings, to prosecute persons suspected of
having committed a crime so that that person can be brought before a court. Accordingly, the CJEU has ruled that
German public prosecutors do not provide a sufficient guarantee of independence from the executive branch when
issuing the EAW. The Court has found that the ―issuing judicial authority‖ must be able to carry out its
responsibilities objectively and its independence must be guaranteed by statutory rules and an institutional
framework.
According the judges, the executive cannot give the judicial authority any instructions or guidelines for an
investigation, even if those powers are not applied in practice. In the case of Germany, the two public prosecutors
who have issued extradition requests and are responsible for prosecution have been found to be subordinate to the
Ministry of Justice, which means they may be subject, directly or indirectly, to guidance and instruction in certain
cases. Furthermore, the CJEU emphasized the double level of protection of procedural and fundamental rights in the
EAW system: first, the person must benefit from the protection of procedural and fundamental rights in respect of
the decision to issue the NAW; and second, these rights must also be protected at the stage when the decision to
issue the EAW is made. The second level of protection of the rights means that the judicial authority must evaluate
the compliance with the conditions required for the issue of the EAW and examine whether, in the specific
circumstances of each case, it is proportionate to issue that warrant, even when the EAW is based on a national
decision made by a judge or court. In addition, where the right of the issuing member-state gives the authority to
issue an EAW to a body which, while participating in the administration of justice in that member-state, is not in
itself a court, the decision to issue such an arrest warrant and the proportionality of such a decision must be able to
be subject of a court proceeding that fully meets the requirements of effective judicial protection.
The ―issuing judicial authority‖ must be able to carry out its responsibilities objectively. In order to perform its role,
the judicial authority must be able to take into account all the incriminatory and exculpatory evidence, without
exposing itself to the risk that its decision-making authority may be subject to external instructions, in particular by
the executive, so there is no doubt that the decision to issue the EAW lies within that authority, not within the
executive. The issuing judicial authority must be in a position to provide a guarantee to the executive judicial
authority that, in respect of the guarantees given by the legal order of the issuing member-state, it shall act
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independently in carrying out the responsibilities inherent in issuing the EAW. In particular, the issuing judicial
authority must demonstrate that there is a statutory rule and institutional framework capable of ensuring that it is not
exposed when the decision to issue an arrest warrant is made, at any risk of being subject to instructions from the
executive. On the other side, the German government argued that the decisive criteria is not the complete
independence of the public prosecutor, but his participation in the judiciary. The independence of the prosecutor
should not be confused with the independence of the judiciary. Contrary to the judge's actions, the prosecution did
not request a full separation from the executive, with the result that oversight and instructions are permissible.
According to this argument, there is a double standard for independence, and the public prosecutor's office is
gradually less independent. Despite such arguments from the German government that such authorization for
instructions is covered by the German law, these guarantees were considered insufficient by the CJEU and therefore
German public prosecutors are no longer allowed to issue EAWs.
ADDITIONAL CLARIFICATION – THE CONCEPT OF “EFFECTIVE JUDICIAL
PROTECTION”
The question of who is authorized to issue the EAW has been re-addressed through the courts in Luxembourg and
the Netherlands which referred to the CJEU, in a preliminary ruling procedure, whether the prosecutors of Belgium,
France and Sweden are qualified as ―judicial authorities‖ for the purposes of issuing the EAW. The questions were
raised in relation to the EAW issued by the Belgian Public Prosecutor for the purposes of serving a prison sentence
and in relation to the EAW issued by the prosecutors of Sweden and France for the purposes of conducting a
criminal investigation. More specifically, the courts of the Netherlands and Luxembourg have requested further
clarification of the CJEU‘s judgments of May 27, 2019, in respect of German public prosecutors who have been
found not to provide sufficient guarantee of independence from the executive branch when issuing the EAW.
According the principle of procedural autonomy and Article 6 of the FDEAW, public prosecutors will qualify as a
judicial authority when two conditions are met: first, the public prosecutor must enforce or participate in the
administration of justice; and second, the independence of public prosecutors must be legally established by
organizational rules that will prevent prosecutors from being subject to the instructions from the executive. The
CJEU set a third condition regarding the concept of ―effective judicial protection‖ through the ability of prosecutors
to assess the necessity and proportionality of issuing EAW. In these judgments, the CJEU focuses on national legal
framework for assessing the independence of the prosecution and is satisfied when legal and organizational rules
formally prevent the government from issuing individual instructions to the prosecuting authority. The executing
authority must confirm that the decision to issue the EAW is subject to prior judicial protection, i.e. that the court or
judge has assessed the proportionality of the EAW and that the conditions for issuing the EAW have been met. In
other words, the decision of the prosecutor to issue an EAW must be able to be a subject, in a member-state, in court
proceedings that fully meet the requirements for effective judicial protection. In these cases, the CJEU considered
that each of the surveyed national systems in Belgium, Sweden and France met the requirements for effective
judicial protection.
First, in the Swedish case, national law requires the decision to issue an EAW to be preceded by a court decision to
order pre-trial detention. The CJEU confirmed that effective judicial protection is provided when the court confirms
the conditions and proportionality of the EAW before it is issued by the prosecutor, i.e. during the hearing in relation
to pre-trial detention. The Court also emphasized that the pre-trial detention order could be challenged after it is
issued, and when the challenge is successful, the EAW is automatically suspended. For the CJEU, this system meets
the requirements for effective judicial protection, even in the absence of an independent appeal procedure against the
prosecutor's decision to issue the EAW. Second, in the French case, the CJEU considered that under French law, the
EAW for criminal investigation purposes could be issued after an investigating judge had issued a NAW. In this
case, the CJEU noted that a judge who issued the NAW also asked the public prosecutor to issue the EAW at the
same time. At this point in the proceedings, the judge ruled that the conditions for issuing the EAW were met,
including its proportionality. According to the CJEU, this procedure demonstrates that the proportionality of EAW
can be assessed at the time the NAW is issued, which occurs before or at the same time when issuing the EAW, and
notes that the decision to issue the EAW may also be subject to additional procedure for annulment. As a result, the
French system meets the requirements for effective judicial protection. Third, where the EAW has been issued for
the purpose of serving a prison sentence, as in the Belgian case, the EAW derives from a court decision to impose a
prison sentence. The existence of a court proceeding with a prison sentence allows the executive to assume that the
decision to issue the EAW stems from a national procedure in which the person's rights are respected; and the
proportionality of the EAW stems from the FDEAW‘s claim that EAW can only be issued regarding imprisonment
of at least 4 months. In such circumstances, the request for effective judicial protection is met by the decision to
punish the concerned person.
4.
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5. CONCLUSION
With these judgments, the CJEU further develops its jurisdiction regarding the EAW in the field of criminal justice,
in which mutual trust should not be confused with ―blind‖ trust. The Court has taken a more balanced approach
between the fundamental rights of the person subject to an EAW and the EU's goal to guarantee the free movement
of judicial decisions, an orientation that seems to be confirmed by the recent case law. Behind the influence of the
individuals affected by EAW, the decisions of the Court significantly contribute to the clarification of the term
―judicial authority‖ through an autonomous definition. First, it confirms that this notion may extend beyond the
courts and involve public prosecutors. Second, with regard to the standards of protection of fundamental rights, it
clarifies the guarantees arising from the role of the ―issuing judicial authority‖, namely the need for independence.
While this is a significant step towards effective judicial protection, it implies that the executive authorities will have
to confirm whether the issuing authorities are qualified as independent judicial bodies, within the meaning of the
CJEU case law, before deciding to surrender over the requested person.
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THE INTERPRETATIVE CASE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE
REPUBLIC OF BULGARIA ON ART. 5, PARA. 4 OF THE CONSTITUTION
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South-West University ―Neofit Rilski‖, Bulgaria, galina_pisarska@abv.bg
Abstract: The object of research in this article is the interpretative activity of the Constitutional Court of the
Republic of Bulgaria and in particular - its interpretations on the provision of Art. 5, paragraph 4 of the Constitution,
which regulates the implementation of the norms of international law into the Bulgarian legislation and their
interaction. For this purpose, all interpretative decisions of the Constitutional Court on the constitutional texts,
related to the regulation of the connection of Bulgarian legal system with international law, аre considered. The
distinctive features of the powers imposed on the Constitutional Court to interpret constitutional texts are analyzed,
as well as a review of the main opinions expressed on this issue in the legal doctrine are presented. The difference
between the interpretation under Art. 149, para. 1, item 1 of the Constitution of the Republic of Bulgaria and the
causal (incidental) interpretation, which the court performs as necessary when exercising its other prerogatives.
Attention is also paid to the binding nature of the interpretative decisions of the Constitutional Court and to their
official and non-independent nature. The regulatory effect of constitutional norms as a living and directly applicable
law is strongly dependent on the case law of the constitutional jurisdiction. Without its jurisprudence it is impossible
to strengthen and improve the constitutional justice in Bulgaria, as well as to fully realize the functions of the most
supreme and fundamental law in the country. In the summary it is concluded that the formed interpretative case law
of the Constitutional Court on the provision of Art. 5, para. 4 of the Constitution plays an extremely important role
for the establishment and functioning of the rule of law, for the creation of conditions for the development of
international cooperation and for the realization of foreign policy aspirations of the state.
Keywords: Constitution, the Constitutional Court of the Republic of Bulgaria, interpretative activity, international
law, domestic law.

ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА
Галина Писарска
Югозападен университет ―Неофит Рилски‖, България, galina_pisarska@abv.bg
Резюме: Обект на изследване в тази статия е тълкувателната дейност на Конституционния съд на Република
България и по-специално – тълкуванията му на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, с която се
урежда имплементирането на нормите на международното право в българското законодателство и тяхното
взаимодействие. За тази цел се разглеждат всички постановени към настоящия момент тълкувателни
решения на Конституционния съд по отношение на конституционните текстове, свързани с
регламентирането на обвързаността на българската правна система с международното право. Анализирани
са отличителните черти на притежаваните от Конституционния съд правомощия да осъществява тълкуване
на конституционни разпоредби, както и са изведени формиралите се основни становища по този въпрос в
правната доктрина. Отразена е и разликата между тълкуването по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на
Република България и каузалното (инцидентното) тълкуване, което съдът извършва по необходимост при
упражняване на другите си правомощия. В хода на изложението се обръща внимание също така на
задължителността на тълкувателните решения на Конституционния съд и на техния официален и
несамостоятелен характер. Регулиращото действие на конституционните норми като живо и пряко
приложимо право се намира в силна зависимост от практиката на конституционната юрисдикция. Без
нейната юриспруденция е невъзможно да се укрепва и усъвършенства конституционното правосъдие в
България, както и пълноценно да се реализират функциите на най-върховния и основен закон в страната. В
обобщението е направен извод, че формиралата се тълкувателна практика на Конституционния съд по
разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията играе изключително важна роля за изграждането и
функционирането на правовата държава, за създаването на условия за развитие на междудържавното
сътрудничество, както и за реализация на външнополитическите стремежи на държавата.
Ключови думи: Конституция, Конституционен съд на Република България, тълкуване, международно
право, вътрешно законодателство
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В историко-правното развитие на България действащата Конституция на Република България (КРБ) от 1991
г. за първи път въвежда в системата от държавни органи специализирана институция, чиято основна
прерогатива е да следи за спазването на Конституцията като основен и върховен закон на държавата и
обществото чрез осъществяване на контрол за конституционност на законите и другите актове на
парламента и президента, тълкуване на принципите и разпоредбите на Конституцията, разрешаване на
спорове между институциите по отношение на тяхната компетенция и т.н. С оглед на необходимостта от
„специализирана извънпарламентарна институция за конституционен контрол по европейски модел“
(Ананиева, 2000, с. 90), Конституционният съд (КС) е изграден по прототипа предимно на немското,
австрийското, италианското и испанското конституционно правосъдие и наподобява по структура и предмет
на дейност на съдебен орган, който обаче не е инкорпориран в съдебната власт.
Едно от основните и може би най-важно правомощие на конституционната юрисдикция е да „дава
задължителни тълкувания на Конституцията“ (чл. 149, ал. 1, т. 1 от КРБ). При сравнително-правно
изследване на регламентацията на конституционните съдилища в повечето европейски държави се стига до
извода, че малко национални законодателства предвиждат възможност те да правят такъв вид тълкувания
(Танчев & Белов, 2009). Самият Конституционен съд подчертава в мотивационната част към Тълкувателно
решение № 4 от 1994 г . по к. д. № 8/94 г. (Обн., ДВ, бр.56 от 12 юли 1994 г.), че именно чрез изясняване
съдържанието и смисъла на конституционните норми неговата тълкувателна функция упражнява
положително въздействие върху действията на публичните власти, защото разкрива заложените в
Конституцията ръководни начала и общи критерии. Нещо повече. Чрез тълкуване съдът разкрива
механизмите и критериите за конституционносъобразно поведение, които могат да се изведат от
конституционните норми, като резултатите от тълкувателната дейност остават в конституционно-правната
сфера и не навлизат в тази на принципите на политическото поведение. Това правомощие, което визира
разпоредбата на чл. 149, ал. 1, т. 1 от КРБ, както и текста на чл.12, ал. 1 от Закона за Конституционния съд, е
предоставено единствено и в изключителна компетенция на Конституционния съд. Само така може да се
осигури еднаквост в прилагането на основополагащия нормативен, ценностен и понятиен потенциал на
Конституцията на Република България. В подкрепа на това твърдение се явява и Решение № 3 по к.д. №
30/1991 г. относно възможността на Народното събрание да дава задължително тълкуване на
конституционни норми, с което съдът е приел, че това може да стане само при реда и условията, при които
Народното събрание изменя и допълва разпоредби на Конституцията, доколкото същата не предвижда това
да стане от Велико Народно събрание (чл. 153 и сл. от КРБ).
2. СЪЩНОСТ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА ТЪЛКУВАТЕЛНОТО ПРАВОМОЩИЕ НА
КС
Тълкуването на Конституцията като самостоятелно правомощие на КС се различава по своя характер,
предназначение и правни последици от тълкуването, което той извършва при реализиране на другите си
правомощия (Стойчев, 2002, с. 594). Поради неговия специфичен характер то е определяно в правната
доктрина като „свръхправомощие― (Неновски, 2002, с. 83), като „най-мощното и най-отговорното
правомощие на съда― (Казандзис, 2019, с. 80). Посочва се още, че КС има функция да доразвива
конституционната уредба, с което може да се каже, че запълва празноти в Конституцията чрез своите
решения (Сталев & Неновски, 1996). За да се изясни същността на задължителното тълкуване, е необходимо
то да бъде отграничено от инцидентното (каузалното/казуалното) тълкуване, каквото КС осъществява при
различни свои произнасяния.
При инцидентното тълкуване КС извършва тълкуване, за да мотивира своето решение, като то не намира
място в самия диспозитив на решението (Пенев & Зартов, 2004, с. 90). При него съдът по необходимост
тълкува Конституцията, но пряката цел е не нейното тълкуване, а решаването на конкретни правни спорове
и поради това диспозитивите на решенията на КС в тези случаи нямат за предмет конституционните
текстове (Стойчев, 2002, с. 594-595). С казуалното тълкуване на конституционната разпоредба се достига до
точния й смисъл, за да бъде изпълнена първоначално поставената пред Конституционния съд задача – да се
произнесе по основното искане. То може да е за обявяване на протиконституционност на закон или на друг
акт на Народното събрание или на президента, за обявяване на противоконституционност на политическа
партия или сдружение, или за установяване съответствието на сключените от Република България
международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с
общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна
и т.н. Този вид тълкуване остава само в мотивите на квазисъдебното решение на КС и не е юридически
задължително, но притежава логическа задължителност и авторитет (Ташев, 2010, с. 63). Инцидентното
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тълкуване има определена обвързваща сила, но без съмнение – с по-малка значимост и интензивност в
сравнение със силата на решението на КС, произнесено по искане за задължително тълкуване (Друмева,
2018).
При нормативното (задължителното) тълкуване основен въпрос-петитум, поставен пред КС, е тълкуването
на определена конституционна разпоредба и затова то се извежда и в самия диспозитив на решението и се
превръща в неразделна част от конституционноправната нормата. По този начин диспозитивът се превръща
във вторична конституционна норма със същата задължителна сила, както първичната конституционна
норма, тъй като е неразделна част от нея (Пенев & Зартов, 2004, с. 93). В теорията и практиката на КС
задължителното тълкуване се възприема като абстрактно тълкуване, тъй като се прави независимо и без да е
налице висящ процес пред някое от общите съдилища, а правното естество на това тълкуване се възприема
преобладаващо като „нормативно‖ (Друмева, 2006, с. 21). Други теоретици поддържат виждането, че
интерпретативната дейност, която КС осъществява при упражняване на това свое правомощие, е общо, а не
каузално, защото не касае конкретни житейски казуси (Павлова, 2004). Абстрактното тълкуване на
конституционна разпоредба, на част от конституционна разпоредба, на комплекс от конституционни
разпоредби и/или части от конституционни разпоредби, направено от КС по конкретен повод, също се
разглежда като задължително за всички правни субекти (Симеонов, 2015).
Извежда се на преден план позицията, че чрез тълкуването на конституцията КС предоставя на властите
концептуален инструментариум и критерии за тяхната дейност. По този начин се осъществява не само
опазване на основния и върховен закон на страната, но и се допринася за развитието на държавата като
демократична и правова (Янкулова, 2020, с. 112). Тази дейност на съда способства, за „да се ориентира в
правилна посока бъдещият законодателен процес― (Пенев & Зартов, 2004, с. 105). При липсата на
превантивен конституционен контрол в правомощията на Конституционния съд, неговата тълкувателна
функция играе ролята на предпазване Народното събрание да приеме законодателни решения, които биха се
явили като противоконституционни според разбирането на Конституционния съд, дал тълкуване в
съответния смисъл. Това следва от задължителния характер на решенията на КС (Неновски и др., 1997, с.
20). Изрично е подчертано обаче, че тълкуването не внася и не може да внася поправки, изменения или
допълнения в интерпретираните правни норми (Спасов, 1998, с.82).
Тълкувателните решения на КС, постановени вследствие на упражняването на вмененото му правомощие в
чл. 149, ал. 1, т. 1 от КРБ и чл. 14, ал. 6 от ЗКС, са задължителни за всички държавни органи, юридически
лица и граждани. Тази задължителност на тълкувателните актове има по-специално значение - един особен
нюанс, чрез който се подчертава техния официален характер. А именно - то е специално поискано и
специално предназначено да изрази официалното разбиране на смисъла на тълкуваната конституционна
норма, да фиксира нейното смислово съдържание по най-категоричен начин (Спасов, 1998, с.77-78). Така
тълкувателните решения на КС се превръщат в неразделна част от текста на конституцията. При подобно
тълкуване КС едновременно конкретизира и разширява обхвата на конституцията по системен и логичен
начин, включвайки в него най-значимите житейски хипотези, произтичащи от нейния текст (Казандзис,
2019, с. 81). С основание е изведен в доктрината изводът, че задължителната сила на мотивите на всяко
решение на КС, не само на изцяло тълкувателните, представлява важен принос към тълкувателното
разясняване и доразвитие на конституционните норми, за да стане конституцията действащо, живо
прилагано право, претворено в обществена действителност, а не конституция на книга (Сталев & Неновски,
1996).
3. ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА НА КС ПО ЧЛ. 5, АЛ. 4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА
Правото на Конституционния съд да тълкува конституцията придобива особено значение във връзка с чл. 5,
ал. 4 от нейния текст. Според него „международните договори, ратифицирани по конституционен ред,
обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната―. Тази
конституционна разпоредба предвижда имплементирането на нормите на международното право в
българското законодателство и тяхното обуславящо се взаимодействие. За да се превърнат в съставна част
от националното право и да се осигури прилагането им при действието на сегашната Конституция,
законодателят е посочил в кумулативна съвкупност три изисквания, на които следва да отговорят
международните договори - да са ратифицирани по конституционен ред, да са обнародвани и да са влезли в
сила за Република България. С този текст върховният закон сам въвежда примат за определени разпоредби
на международното право пред вътрешното право. Ето затова може да се каже, че държавата доброволно се
подчинява на приетите от нея наднационални норми, като това не е ограничаване на нейния суверенитет, а
възможност за по-пълното му осъществяване (Близнашки, 2018, 2019).
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Тълкувателната практика на Конституционния съд по този текст е доста оскъдна в сравнение с тази по други
конституционни разпоредби. Тя показва, че е осъществил нормативно тълкуване на нормата само два пъти.
Първият случай е в Тълкувателно решение № 7 от 2 юли 1992 г. по к.д. № 6/92 г. за тълкуване на чл. 5, ал. 2,
3 и 4 от Конституцията /Обн., ДВ, бр. 56 от 10 юли 1992 г./, за което конституционната юрисдикция е
сезирана от главния прокурор. Диспозитивът на решението гласи:
„1. Международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България, но необнародвани в
"Държавен вестник", не са част от вътрешното право на страната, освен ако са приети и ратифицирани преди
сега действащата Конституция и по съществуващия при ратификацията им ред обнародването им не е било
задължително. Последните нямат предимство по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията пред нормите на
вътрешното законодателство. Такова предимство придобиват от момента на обнародването.
2.
Международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, с които определени деяния
(действия и бездействия) са обявени за престъпления, без да са престъпни по вътрешното наказателно
законодателство на Република България, са част от вътрешното право на страната само доколкото могат да
поясняват смислово съдържанието на съществуващи в Наказателния кодекс престъпни състави или
елементи от тях или ако създават задължения за промяна на законодателството.―
Тезата, която конституционната юрисдикция застъпва в цитираното решение е, че част от българското право
са и заварени международни договори, влезли в сила по друга конституционна процедура. С него се внасят
разяснения относно изискуемите реквизити, като ясно КС се е произнесъл, че при липса на някой от тях,
международните актове не стават градивна част от вътрешния правопорядък и правните субекти не са
длъжни да се съобразяват с тях и да ги спазват. В мотивите, с които обосновава решението си, изрично е
отбелязано, че при такава ситуация държавата и нейните органи обаче не се освобождават от задължението
да направят необходимото за включването на международните договори във вътрешното право и за
изпълнение на съдържащите се в тях правни норми. Конституционният съд разкрива и съдържанието на
институтите на ратификацията, обнародването и влизането в сила. Ратификацията е акт на законодателния
орган и се извършва със закон от Народното събрание в случаите по чл. 85, ал. 1 и от Великото народно
събрание - чл. 158, точка 2 от Конституцията, като в тези текстове са изброени изчерпателно
международните договори, подлежащи задължително на ратификация. Под обнародване на международните
договори по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията се разбира публикуването им в „Държавен вестник―, а
моментът на влизането им в сила се определя обикновено в самите международни актове. Той тълкува и
понятието „международни договори― като извежда своя дефиниция, а именно: „международните договори
по своя характер представляват двустранни и многостранни международни споразумения, сключени
между държави с участие на Република България и регулирани от международното право“. Подчертава се
също така и предимството на нормите на инкорпорираните международни договори при противоречия с
норми на законови и подзаконови актове от вътрешното законодателство, като изрично е посочено обаче, че
те не трябва да противоречат на Конституцията. Този извод се налага от тълкуването на чл. 5, ал. 2 и 4 във
връзка с чл. 85, ал. 3 и чл. 149, ал. 1, точка 4 от Конституцията. В този смисъл следва да отбележим, че
норменият контрол, който упражнява Конституционният съд, за съответствието на законите с
общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е
страна, е факултативен, т.е. съдът няма задължение да подлага на такава проверка всеки сключен от
Република България международен договор, а само когато бъде надлежно сезиран с такова искане.
Решението му в този случай има само установителен (декларативен) характер, тъй като предимството
произтича направо от конституционната разпоредба. В това се състои и важната роля на този орган - да
обезпечи примата на международното нормативно съглашение спрямо националното законодателство. Ако
бъде сезиран и обяви, че национален закон противоречи на международния договор, това негово решение
ще установи със сила на пресъдено нещо, важаща спрямо всички, предимството на международния договор
спрямо атакувания национален закон (Сталев, 2002, с. 56-57). Това правомощие е пряко свързано с
взаимодействието между националното и международното право, като при неговото реализиране има
натрупан вече немалък обем практика, която обаче не е предмет на настоящата разработка и няма да й бъде
отделено специално внимание. В конституционноправната наука се отчита необходимостта от извършване
на нормативно тълкуване от Конституционния съд на разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 149, ал. 1, т. 4 от
Конституцията относно някои въпроси (кой може да приложи непосредственото суспендиращо действие,
предвидено в чл. 5, ал. 4; кой е компетентният орган, следящ за установяване на несъответствието на закон с
международноправна норма; липсата на сезиращо правомощие за съдилищата), които предизвикват
неясноти в хода на тяхното прилагане (Пенев, 2018).
Вторият път, в който съдът е дал задължително тълкуване на чл. 5, ал. 4, е с решение № 7 от 2018 г. по к.д.
№ 7 от 2017 г. /Обн., ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г./, образувано по искане на президента на Република
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България, с което се приема, че смесените споразумения, сключени съвместно от Европейския съюз и
държавите членки с трета страна, се инкорпорират в правния мир на страната и придобиват предимство пред
националното право, така както всички международни договори с участието на Република България след
изпълнението на условията в чл. 5, ал. 4 от основния закон. В мотивите към него потвърждава виждането си,
че цитираната норма е тази, която управлява процеса на навлизане на първичното право на ЕС в правната
система на страната и неговото приматно действие.
Когато е бил сезиран за разрешаването на конкретни фактически спорове Конституционният съд е извършил
казуално тълкуване на разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията. Ще бъдат посочени някои извадки от
мотивите, имащи отношение към правното положение на съотношението между нормите на вътрешното и
международното право и с които съдът аргументира съответните си решения (Неновски, 2001; Беронов,
Стоянова & Нейков 2006):
 Решение № 8 от 27 юли 1992 г. по к.д. № 7/92 г. /Обн., ДВ, бр. 62 от 31 юли 1992 г./: „Съгласно чл. 5, ал. 4
от Конституцията Международният пакт за гражданските и политическите права, Международният пакт
за икономическите, социалните и културните права, Конвенция № 111 относно дискриминацията в
областта на труда и професиите, както и Виенската конвенция за правото на договорите (ДВ, бр. 87 от 10
декември 1987 г.) щом са ратифицирани, влезли в сила и обнародвани, са част от националното ни право,
а с това е признат и приоритетът им във вътрешното право.―
 Решение № 25 от 29 септември 1998 г. по к.д. № 22/98 г. /Обн., ДВ, бр. 114 от 2 октомври 1998 г./: „По
въпроса за правната сила на Устава на международната организация на труда Конституционният съд
счита за уместно да отбележи, че този акт е международен договор, тъй като е част от XII-та част от
Договора за мир между съюзните и сдружени сили и България от 1919 г., утвърден, ратифициран и
обнародван (ДВ, бр. 239 от 1920 г.), и е в сила за България от 1920 г. Последната ратификация на
изменението на Устава е от 1973 г. (ДВ, бр. 67 от 1973 г.). Съдържащите се в него правни норми са
задължителни за българската държава.―
 Решение № 9 от 16 юни 1999 г. по к. д. № 8/99 г. /Обн., ДВ, бр. 57 от 25 юни 1999 г./ по искане за
обявяване за противоконституционен на Закона за ратифициране на Спогодбата за сътрудничество в
областта на енергетиката и инфраструктурата между правителството на Република България и
правителството на Република Турция и на Протокола за сътрудничество в областта на енергетиката и
инфраструктурата между правителството на Република България и правителството на Република Турция
(ДВ, бр. 33 от 1999 г.): ―…следователно те могат да имат положението и силата на закон. И както всички
закони в страната, така и ратифицираните международни договори би следвало да подлежат на контрол за
конституционност съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Няма никакви съображения за
изключването им от предвидената в този конституционен текст компетентност на Конституционния съд.
Обстоятелството, че в т. 4 на същия текст е предвидена възможността съдът да се произнася за
съответствието на сключените международни договори с Конституцията преди ратификацията им, не
изключва правото на съда да се произнася по тяхната конституционност и след ратификацията им. Точка
4 не ограничава пълномощията на съда по т. 2 на чл. 149, ал. 1 от Конституцията, а ги допълва. С нея е
създадена възможност за предварителен контрол за конституционност преди международният договор да
е предложен за ратификация и за утвърждаването му като акт със силата на закон. И когато тази
възможност не е била ползвана, няма пречка въпросът за конституционността на международния договор
да бъде повдигнат чрез атакуване на акта за ратифицирането му на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията. Това е така и защото ратификационният (утвърждаващият) закон инкорпорира
утвърдения международен договор и би трябвало двата да бъдат разглеждани като един цялостен акт,
който може да бъде оспорван като противоконституционен във всичките му части. В това отношение
следователно се поддържа, че евентуалната противоконституционност на международния договор прави
противоконституционен и акта за ратификацията му. В изложения смисъл Конституционния съд отстъпва
от досегашното си разбиране, изразено в Определение № 2 от 27 юли 1995 г. по конституционно дело №
16/95 г., според което след ратификацията на международен договор подлежи на контрол за
конституционност само ратификационният акт, не и международният договор…Колкото да се отнася до
твърдението..., че сключените договори и тяхната ратификация не били в интерес на българската
държава, това е въпрос на политическа и икономическа целесъобразност, по който Конституционният съд
не е компетентен да се произнесе.―
 Решение № 12 от 12 август 1999 г. по к. д. №12/1999 г. /ДВ, бр. 77 от 31 август 1999 г./:
Конституционният съд е приел да разгледа искане за несъответствие на закон с международен договор,
ратифициран и влязъл в сила за Република България, но необнародван в Държавен вестник. По този
начин съдът се е съгласил мълчаливо с тезата, че и необнародваните международни договори имат
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предимство пред нормите на вътрешното законодателство и могат да бъдат критерии за преценка и
евентуално за дерогиране на тези норми.
 Решение № 3 от 5 юли 2004 г. по к. д. № 3/2004 г. /Обн., ДВ, бр. 61 от 13 юли 2004 г./ по повод
присъединяването на България към Европейския съюз КС дава следната интерпретация: „С подписването
на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и неговото ратифициране,
обнародване и влизане в сила тя става страна по учредителните договори на Европейските общности и
Европейския съюз (с техните изменения и допълнения) и приема съдържанието им, което е първично
общностно право, уреждащо изчерпателно съюзните институции и органи, техните компетенции и
актовете им. Актовете на първичното право на Европейския съюз представляват международни договори
по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и при спазване на предвидените условия техните разпоредби
стават част от вътрешното право на България. Основна характеристика на вторичното право е, че
неговите актове не са международни договори по смисъла на чл. 5, ал. 4 от Конституцията и не подлежат
на ратификация от националните парламенти след приемането им. Те имат пряко действие и не се
нуждаят от изрично въвеждане в националното законодателство. Това е така, защото институциите на
Европейските общности действат в рамките на техните компетенции с пряко обвързващ правен ефект
спрямо институциите и гражданите в държавите-членки. Същевременно обаче следва да се има предвид,
че начините и механизмите на приемането на актовете на вторичното право, както и неговият обхват се
определят от първичното право, което, съставляващо международни договори, подлежи задължително на
ратификация.―
Анализирайки изложените текстове, се стига до извода за наличие на надграждаща последователност в
тълкувателната практика на КС по разпоредбата на чл. 5, ал. 4, както и че в нея той се придържа стриктно
към принципа на утвърждаване на примата на международното право, установен с Конституцията.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тълкуванията, които прави Конституционният съд по чл. 5, ал. 4 спомагат за изясняването на точния му
смисъл по задължително установен начин за всички субекти и за безпроблемното му прилагане в
обществено-правната действителност. Задължителните тълкувателни решения на съда осигуряват бъдещо
непротиворечиво
конституционно
тълкуване,
което
предотвратява
противоконституционно
законодателство, като разрешава конституционната неяснота предварително, ex ante (Танчев, 2010). Този
вид тълкуване на конституционната норма е необходимо с оглед важната роля, която конституцията
отрежда на международните договори, които обвързват българската държава. Те представляват важен
критерий за разкриване на истинския смисъл и съдържание на конституционните разпоредби. Прави
впечатление, че КС ясно изразява позицията си за недопустимост да бъдат търпени в българското
законодателство противоконституционни норми, въведени с международен договор. Предвид
гореизложеното с основание можем да заключим, че юриспруденцията на Конституционния съд, в частност
тази по разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията, има изключително значение за укрепването на
демократичните и правови устои на държавата, за създаване на благоприятна правна среда за развитие на
междудържавното сътрудничество и за реализация на външнополитическите национални интереси.
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Abstract: Critical Infrastructure is a system of facilities, services and information systems whose stopping,
malfunctioning or destruction would have a serious negative impact on the health and safety of the people, on the
environment, on the national economy, or on the effective functioning of government.
In individual cases, the disruption of vital functions essential to the health, safety, security, economic or social wellbeing of the population can have significant negative consequences in a country close to the borders from which the
relevant risks and threats originate.
In most countries, the list of national critical infrastructure sectors and objectives are a result of relevant national
values and interests.
In Bulgaria, the critical infrastructure consists of the following sectors: energy; transport; information and
communication services; postal and courier services; the environment, agriculture and food, health; finance;
economy; sports facilities, education, science and technology; natural resources; tourism; regional development and
urban development; defense; justice, peace and security; government; crises management and cultural heritage.
In this report refugees, in particular the refugee crisis, are seen as a threat to the normal functioning of the national
critical infrastructure which is located in Europe (for the purpose of the analysis this is Bulgaria).
The main goal of the research is to demonstrate and prove the impact of the refugee crisis on the normal functioning
of the above-mentioned critical infrastructure's sectors, focusing on:
 alongside refugee flows, terrorists have been entering on the territory of Europe threatening the security of
national critical infrastructures in Europe;
 the existence of a significant number of refugees (since the beginning of the refugee crisis, around 2 million
people have arrived in Europe) requires large amounts of social spending, which for many European
countries pose a threat to their stable economic and social status;
 last but not least, the refugee crisis poses a threat to the national identity of each country, part of the Old
Continent.
The effective protection of the national critical infrastructure can be improved by the implementation of behavioral
analysis programs which might significantly reduce the threat that the refugees pose to that system, outlining the
potential malicious attacks and aggressive acts.
Keywords: Critical infrastructure, European Critical Infrastructure, Economic, Hazard and Refugee Crises, Behavioral
Analysis Programs
1. INTRODUCTION
The aim of this research is to outline and demonstrate the impact of the refugee crisis on the normal functioning of
the critical infrastructure's sectors, focusing on the following aspects:
• the refugee flows and terrorists alongside them who have been entering the territory of Europe pose a threat to the
security of the national critical infrastructures not only to particular countries but to the whole continent;
• the significant number of refugees arriving in Europe and requires large amounts of social spending, which for
many European countries also is also threatening their stable economic and social status;
• the implementation of the behavioral analysis programs might significantly reduce the threat that the refugees pose
to the critical infrastructure system, outlining the potential malicious attacks and aggressive acts.
2. EUROPEAN CRITICAL INFRASTRUCTURE
European Commission define ―Critical infrastructure‖ as ―an asset or system which is essential for the
maintenance of vital societal functions. The damage to a critical infrastructure, its destruction or disruption by
natural disasters, terrorism, criminal activity or malicious behaviour, may have a significant negative impact for the
security of the European Union (EU) and the well-being of its citizens‖. (Migration and Home Affairs, European
Commission)
―The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) sets the overall framework for activities
aimed at improving the protection of critical infrastructure in Europe - across all EU States and in all relevant sectors
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of economic activity. The threats to which the programme aims to respond are not only confined to terrorism, but
also include criminal activities, natural disasters and other causes of accidents. In short, it seeks to provide an allhazards cross-sectoral approach. (Migration and Home Affairs, European Commission)
3. HAZARD IDENTIFICATION
Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection define hazard like any ―dangerous
phenomenon, substance, human activity or condition that may cause loss of life, injury or other health impacts,
property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage‖
(UNISDR 2009)‖. Usually, ―hazard‖ is referred as synonymous to threat for the Critical infrastructure. By the same
document, thereat is ―any indication, circumstance, or event with the potential to disrupt or destroy critical
infrastructure, or any element of its structure. An all-hazards approach to threat includes accidents, natural hazards
as well as deliberate attacks‖. (Green Paper on a European programme for critical infrastructure protection)
The hazards for the critical infrastructure might be with natural, technical, economic, socio-political or geopolitical
character. (Ţutautaitė, I., Martišauskas, l., Krikštolaitis, R., Augutis, J., Juriĉkaitė, V., Setola, R., 2014)
4. ECONOMIC EFFECTS OF MIGRANT CRISIS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
―A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war, or violence. A
refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or
membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and
ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their countries. More than half of all
refugees worldwide come from just three countries: Syria, Afghanistan and South Sudan‖. (UN Refugee Agency,
What is a refugee?)
The fiscal impact of immigration is measured in three ways: the accounting approach, it studies the fiscal impact of
resident immigrants; dynamic models, it studies the fiscal impact of additional migration on budget balances; and
macroeconomic models studies the fiscal implication of the overall impact of immigration on the economy.
The findings are significantly affected by assumptions made for the extend of which immigrants should bear the cost
of goods such as infrastructure. The burden is usually on local governments by providing public services and
welfare support.
The literature of fiscal impact on immigration is provided in an overview in Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Migration Outlook (2013). The gross domestic product (GDP) is impacted +/1% studies indicate, subject to key assumptions. OECD European Countries such as Belgium, France, and Sweden,
immigrants‘ employment rates have been raising compared to native rates and the budget impact is more than 0.5%
of GDP.
The fiscal impact is affected by factors such as immigrant population (age and reason for migration). Young skilled
migrants who are employed, literature suggests, can be expected to be net fiscal contributors between the ages of 40
and 45. Generally, labour migrants who emigrate for family or humanitarian reasons have a positive fiscal impact.
The net fiscal profile of immigrants is affected by employment. In countries where employment rate of migrants is
rising would significantly boost the public budget balances. The OECD studies confirm that the conclusion is: in the
long run immigration is neither a major burden nor a major panacea for the public purse.
―It‘s important to note that most European countries have an active immigration program designed to attract workers
from around the world. For these countries, immigration is a nation-building strategy and a practical means of
obtaining the skills and human resources needed to grow the economy. Research shows that Germany needs to fill
one million vacant jobs, two thirds of which require skilled workers‖. (Easy Markets, The Economic Impact of
Europe‘s Refugee Crisis)
5. PROTECTION OF THE NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE
There are two main issues that the critical infrastructure is facing as a result of the refugee crisis. Firstly, there is a
significant risk of terrorists entering a certain critical infrastructure area or a European country in general. That is
highly possible if they manage to enter alongside the masses of refugees and stay undetected as terrorists. Secondly,
there exists a potential risk in escalation of social tension and pressure during the refugee flow process. If it is
caused by the refugee side it could endanger the law enforcement agencies, border police or the other civilians.
The instruments of the behavioral analysis might present an unique solution to both those problems. According to
the specialists in the sphere of nonverbal communication the behavioral analysis could facilitate and improve the
identification process of suspicious or aggressive individuals. In that way it might improve the critical infrastructure
security and eliminate the level of оmission of potentially dangerous individuals.
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When we are considering human factor in situation like refugee flows or terrorist acts, it is crucial to focus on
mechanisms for prediction and analyzing of aggressive, malicious or terrorist behavior. In particular, those systems
and programs that detect the attack before it is occurred and in that way lead to an adequate counter-action in order
to reduce the threat to the critical infrastructure and the individuals that are on its territory.
More and more programs are developed in the area of detection of dangerous behavior that could be introduced in
the border control process reducing the risk that the refugee flows pose to the critical infrastructure system.
Although the important role of the trained and well-prepared specialists cannot be diminished, these programs are
designed to significantly facilitate the process of monitoring, detection and control, especially in cases of mass
entering in a given country.
Paul Ekman, psychologist and pioneer in the study of emotions and deception detection expert and developed
several technologies to perform behavioral analysis. He emphasizes on the importance of the introduction of
instrument for detection of dangerous behavior (Ekman created Dangerous Demeanor Detector) based on the
researches he conducted in this field. Ekman claims that there are seven universal emotions (anger, disgust,
contempt, fear, happiness, sadness and surprise) revealing of which might be of help for outlining deceptive
behavior when they are in contrast to the actual actions or verbal statements. In order to prove that Ekman presented
a group of police officers of different nationalities with images showing facial emotions of anger, disgust, contempt
and aggression. 85 % of the interviewed recognize the expression of the attacker in one of the provided images,
seconds before the aggressive act appears.
Another of his instruments is the Micro Expression Training Tool (METT), which includes modules for
comparison of contrasting emotions having positive effect in trainings and improvements in the analysis of
nonverbal behavior. Ekman is outlining an important fact in his established systems – the warning of dangerous
behavior is not a definite proof that the person is a terrorist or is having a hostile intent. (Ekman, P., 2011)
After the terrorist attacks of 11th September United States introduced in numerous airports the Screening
Passengers by Observation Technique – SPOT based on the monitoring of passengers by observation technique.
Trained specialists observe the passengers for the appearance of suspicious indicators on a list of 30 signs, each of
which has a degree determined by a number. If an individual collects a certain number of points, he or she became a
subject of questioning by the security authorities.
According to Ekman, consultant on the program, essential for its success is to be found the reason for the hidden
emotions, because if it is are not based on trivial factors, then the individual is suspicious and additional
interrogation need to be performed. SPOT specialized groups have successfully detected people trying to smuggle
drugs, using false documents or committing crimes different than terrorist attacks. (Karp,J. and Meckler,L., 2006)
Despite SPOT faces some criticism on the criteria for collecting data, it is an example of system for detection of
suspicious behavior that might be introduced in the monitoring and control process of the refugee flows. Other
similar integrated systems which could be implemented in the attempt for overcoming the already mentioned threats
of terrorist or malicious acts are the COGITO system and Future Attribute Screening Technology (FAST).
The COGITO technology is already used in airports and border crossing screening for detecting terrorists, illegal
immigrants, smugglers, as well as conducting secondary screening of suspicious individuals. (Suspect Detection
Systems website, Technology). FAST, on the other hand, aims in improving the ability to promptly analyze the
behavior of individuals and detect dangerous or suspicious ones combining behavioral and psychological sciences,
theories for detection of forensic behavior and sensory technologies.
6. CONCLUSION
Most European countries have an active immigration program designed to attract workers from around the world.
For these countries, immigration is a nation-building strategy and a practical means of obtaining the skills and
human resources needed to grow the economy.
The introduction of systems for behavioral analysis needs to be adequately considered based on the needs of the
definite critical infrastructure. Although researches in the field are still under development, there are numerous
programs that might be used as guidelines in the implementation of new, modern and more sophisticated ones.
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Abstract: The ombudsman in the modern legal system of the countries of the world is considered as an important
mechanism for protection of human rights and strengthening of legality in the work of the state bodies. It is an
independent body with high authority, which is called upon to deal with citizens' complaints in the absence of
sovereign powers, using the power of persuasion, publicity of cases based not only on legal norms, but also on
norms of morality and ideas of justice. The ombudsman appears as a limiter of the omnipotence of the state, an
instrument for communication between state bodies and civil society, a mechanism that fills the gap between state
power and citizens, contributing to the establishment of a democratic legal society. The ombudsman supervises the
activities of state bodies, considers complaints of citizens in connection with administrative arbitrariness, is
authorized to investigate, criticize, but not to revoke the acts of these bodies. The ombudsman is a kind of lobbyist
for citizens and a defender of civil society. It appears as a response of the civil society and as a result of the
strengthened state influence, accompanied by the weakening of the social and managerial moral norms. The
ombudsman allows mitigation of the deep contradictions between the state and the social environment by
guaranteeing the responsibility of the administration for its actions before the society.
Keywords: ombudsman, protection of citizens' rights, civil society
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Резюме: Омбудсманът в съвременната правна система на страните по света се счита за важен механизъм за
защита правата на човека и укрепване на законността в работата на държавните органи. Той е независим
орган с висок авторитет, който е призван да разглежда жалби на гражданите при отсъствие на властнически
правомощия, използвайки силата на убеждението, публичност на делата, основани не само на законовите
норми, но и на нормите на морала и на идеите за справедливост. Омбудсманът се явява като ограничител на
всевластието на държавата, инструмент за връзка между държавните органи и гражданското общество,
механизъм запълващ празнотата съществуваща между държавната власт и гражданите, способстващ за
утвърждаване на демократичното правово общество. Омбудсманът осъществява надзор над дейността на
държавните органи, разглежда жалби на граждани във връзка с административния произвол, упълномощен е
да изследва, критикува, но не и да отменя актовете на тези органи. Омбудсманът е един своеобразен лобист
на гражданите и защитник на гражданското общество. Явява като отговор на гражданското общество в
следствие на засиленото държавно влияние, съпроводено с отслабване на обществените и управленски
морални норми. Омбудсманът позволява да се смекчат дълбоките противоречия между държавната и
социалната среда като гарантира отговорността на администрацията за действията й пред обществото.
Ключови думи: омбудсман, защита правата на гражданите, гражданско общество
1. УВОД
Приоритет в дейността на всяка една правова и демократична държава трябва да бъде защитата на правата и
интересите на нейните граждани. С въвеждане на институцията омбудсман се цели създаването на нов вид
гаранция за спазването на основните права и свободи на гражданите, наред със съществуващите механизми
за защита. Омбудсманът на национално равнище трябва да покаже готовността на държавата да служи добре
на своите граждани. Основната задача на омбудсмана е да защитава правата и свободите на гражданите,
когато те се нарушават от държавните и общински органи и от техните администрации.
За разлика от другите институции защитаващи правата и интересите на гражданите, омбудсманът в своята
дейност се ръководи не толкова от правните норми, но и от правните принципи, изхождайки от
справедливостта и моралните съображения. Значението на омбудсмана може да бъде оценено в рамките на
отношението гражданин – администрация. Допълвайки съществуващата система за правна защита,
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институцията омбудсман позволява на гражданите да изразят своето отношение към административните
актове и процедури.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОМБУДСМАН
В правната литература се срещат различни определения за институцията омбудсман. Международната
асоциация на юристите приема следното определение: ―омбудсманът е орган или служба, създадена с
конституционна или законова разпоредба, която се оглавява от независим, висшестоящ/надведомствен,
отговорен пред парламента държавен служител, който получава оплаквания от засегнати лица срещу
държавни агенции, служители и работодатели или който действа по своя инициатива и има власт да
разследва, да препоръчва действия по възстановяване на правата и да издава доклади‖ (Gammeltoft-Hansen,
Axmark, 1995, p. 13). Енциклопедия Британика дава следното определение за омбудсман: ―законодателен
представител, занимаващ се с разглеждането на жалби на граждани касаещи злоупотреби от страна на
бюрокрацията‖ (The New Encyclopedia Britannica, p. 946). Под омбудсман се разбира ―достойно за доверие
независимо лице, упълномощено от парламента да охранява правата на отделните граждани и на
опосредстван парламентарен контрол под формата на надзор над всички държавни длъжности, но без да има
правото да променя техните решения‖(Хаманева, 1998, p. 9).
Обобщавайки съществуващите определения може да дадем следната дефиниция за омбудсман,
характеризираща неговия статус. Омбудсманът е независим орган, притежаващ висок авторитет, призован
да разглежда жалби на гражданите при отсъствие на властнически правомощия, използвайки силата на
убежденията, на гласността на делата, основани на правните норми, на нормите на морала и на идеите за
справедливост (Чешмеджиева, 2016).
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН
Институцията омбудсман в равна степен принадлежи на държавата и на гражданското общество, тя се явява
кръстопът, където се разрешават конфликти на държавни и индивидуални интереси. Като социална
институция на обществото омбудсмана възстановява баланса на силите между държавата и обществото в
областта на защита на гражданските права и свободи (Бойцова, Бойцова). Омбудсманът се явява като
отговор на гражданското общество в следствие на засиленото държавно влияние, съпроводено с отслабване
на обществените и управленски морални норми. Омбудсманът позволява да се смекчат дълбоките
противоречия между държавната и социалната среда. Той гарантира отговорността на администрацията за
действия й пред обществото. Важна е ролята на омбудсмана за информиране на членовете на гражданското
общество, за грешките и злоупотребите на администрацията.
Омбудсманът способства за усъвършенстване на правната система, като информира държавата за
тенденциите в социалното развитие и интересите на гражданското общество. ―Социалната сила на
омбудсмана се проявява в това, че той е способен да окаже влияние при формирането на административните
стандарти и етични принципи на администрацията‖ (Бойцова, 1994, с. 18).
Омбудсманът не заплашва административната система, тъй като неговите препоръки и предложения не са
императивни, което облекчава тяхното възприемане от длъжностните лица. Административните структури
не възпрепятстват разследванията на омбудсмана, защото той все пак спомага за укрепване на публичното
доверие към администрацията и неутрализира негативното отношение на членовете на гражданското
общество към бюрокрацията. Институцията омбудсман осъществява връзката между гражданското
общество и държавата, обезпечава координацията на публичните и частните интереси, способства за поголяма прозрачност на административната дейност за обществото.
Когато разглеждаме основните черти, присъщи на институцията омбудсман, следва да се отбележи, че той
се учредява в качеството му на допълнителен механизъм за контрол над дейността на администрацията,
когато традиционните механизми се оказват недостатъчно ефективни за да защитят правата на гражданите.
Той в никакъв случай не ги заменя, по отношение на тях той има субсидиарна роля.
Потребността от тази институция възниква преди всичко тогава, когато съществуващите контролни
механизми не удовлетворяват в достатъчна степен защита правата на гражданите и се появява
необходимостта от допълнителна защита на гражданите от административния произвол в съвременните
демократични държави. Възникването на институцията е тясно свързано с принципа на разделение на
властите, а така също и с това, че в развитите общества с разрастването на държавната и административната
дейност в значителна степен нарастват противоречията между интересите на държавата и гражданите. Както
отбелязва Мирчева подаването на жалби и сигнали до омбудсмана е една от проявните формите на
граждански лобизъм (Мирчева, 2012, с. 277). Именно „косвен израз лобизмът намира в конституционното

1012

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
прогласяване на правото на гражданите да подават жалби и петиции до органи на държавната власт―
(Мирчева, 2012, с. 431).
Характерна особеност на дейността на омбудсмана като независим посредник между гражданите и
държавните органи е това, че той няма възможност непосредствено да коригира решенията на органите или
на длъжностните лица. Той може да действа само по метода на убеждението, да оказва морално въздействие
на администрацията. Въпреки че не притежава властнически правомощия, той разполага с разнообразни
форми да реагира в случай, че открие нарушение на законността и правата на гражданите.
4. ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Институцията омбудсман в Република България е въведена в правната система на страната със Закона за
омбудсмана (ЗО, 2003), а в последствие получава и своята конституционна уредба (КРБ, 1991). Както
посочва Близнашки „предназначението на конституцията е да осигури механизмите за преодоляване на
евентуални конфликти― (Близнашки, 2020, с. 32). Омбудсманът е независим орган, той се подчинява само на
Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по който Република България е страна.
В своята дейност, която е публична, омбудсманът използва средства предоставени му от закона и
Конституцията на страната, той осъществява дейността си и въз основа на Правилник за организацията и
дейността на омбудсмана (ПОДО, 2012).
Най-важният елемент от правния статут на омбудсмана се явява неговата компетентност. Независимо от
това, че като цяло правомощията на омбудсмана са аналогични в различните страни, съществуват различия в
техния обем и сила. Това определя дали е възприет или не шведския модел на ―силния омбудсман‖.
Правомощията с които разполага омбудсманът се разпростират над определен кръг органи и лица.
Нормативно е регламентиран кръгът от органи, които са изключени от сферата на компетентност на
омбудсмана. Правомощията на омбудсмана не се отнасят до Народното събрание, Президента, Висшия
съдебен съвет, Конституционния съд и Сметната палата. Те са изключени от правомощията на омбудсмана с
оглед на тяхното положение, което заемат в държавната система. Правомощията на омбудсмана не се
разпростират и върху съдебните органи, с оглед спазване принципа на независимост на съдебната власт. На
второ място от сферата на компетентност на омбудсмана са изключени дейности свързани с националната
сигурност и външната политика на страната.
Основната дейност на омбудсмана се състои в осъществяване на проверки за законност и обоснованост на
административните актове, процедурите за тяхното приемане и действията на длъжностните лица. Един от
главните способи, чрез които омбудсманът реализира своите контролни правомощия, е процесът на
разглеждане на жалбите на гражданите.
Гражданите се обръщат към омбудсмана с жалба в случай, че са неудовлетворени от административно
решение, реда за неговото приемане или от действието или бездействието на длъжностното лице като
вследствие на това са нарушени неговите законни права и интереси. Законодателно са уредени правните
условия за достъп до омбудсмана и реда за подаване на жалбите и сигналите. Всяко лице без каквито и да е
ограничения може да подаде жалба или сигнал до омбудсмана за решения, действия или бездействия на
държавни или общински органи и техните администрации и длъжностни лица, лицата, на които е възложено
да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти. В резултат на което са нарушени
правата и интересите на гражданите или са създадени препятствия свободно да осъществяват своите права,
както и когато незаконно е възложено някакво задължение или незаконно гражданинът е привлечен към
отговорност.
Право да сезират омбудсмана с жалби и сигнали имат физическите лица без разлика на гражданство, пол,
политическа принадлежност или религиозни убеждения. Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да
подават и представители на юридически лица, създадени в обществена полза, в чийто предмет на дейност е
защитата на правата на човека.
В закона не се предвижда задължително изискване относно формата на жалбите и сигналите. Те могат да
бъдат писмени или устни, да са подадени лично по пощата или по друго традиционно средство за
съобщение. Правилникът предвижда задължителните реквизити, които трябва да съдържат жалбите. Те
включват данни за подателя, включително за връзка с него, описание на нарушението, данни за нарушителя,
времето, по което е извършено нарушението и информация за това, дали същият случай е в процес на
разглеждане от съд или друга институция. Ако някои от тези данни не са посочени в жалбата това не може
да се използва като основание от омбудсмана да откаже да приеме и разгледа жалбата. Това е така, защото
необходимата информация може да се получи и на по-късен етап в процеса по разследване на жалбата. Не
може да се използва като основание за недопустимост на жалбата и сигнала наличието на други пътища за
защита.
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Законово са уредени определени ограничения относно жалбите и сигналите. Омбудсманът не разглежда
анонимни жалби и сигнали и такива за нарушения извършени преди повече от две години. Ако омбудсманът
прецени, че поставения в жалбата или сигнала проблем е от голямо обществено значение, той може да
извърши проверка и по собствена инициатива.
Създаден е публичен регистър, в който се отразяват всички постъпили жалби и сигнали като всеки
гражданин може да следи за хода им. Това отличава българският омбудсман от други сродни институции в
Европа, където това не е направено. Освен да служи като източник на информация този публичен регистър
служи и като средство за оценка на основните проблеми във взаимоотношенията между гражданите и
администрацията, за поведението на държавните органи, а също така и за цялостната дейност на
омбудсмана. Писмените жалби и сигнали се вписват в регистъра като след това се разпределят за
разглеждане от съответния отдел. За устните жалби се съставя протокол от служителя в приемната на
омбудсмана. В протокола се посочват данни за подателя, описва се нарушението, данни за органа,
администрацията или длъжностното лице извършили нарушението. Предвидена е и възможност при която
по желание на лицето неговата самоличност да се запази в тайна. В този случай в регистъра не се посочват
данни за самоличността му (Борисов, 2019).
5. ПРАВОМОЩИЯ НА ОМБУДСМАНА
Омбудсманът притежава достатъчно широки правомощия. Той разглежда жалби и сигнали срещу
държавните и общинските органи и техните администрации и срещу лица, на които е възложено
осъществяването на публична функция или предоставянето на обществени услуги, когато при извършваните
от тях административни действия се накърняват права и свободи или не се създават необходимите условия
за зачитането им, както и срещу частноправни субекти за нарушени или застрашени права и свободи (чл. 9,
ПОДО, 2012). Той самостоятелно решава дали да започне производство по жалбите и сигналите или да не
започва като сам определя способите за провеждане на разследването в рамките на закона. Законът
установява двуседмичен срок, в които омбудсманът е длъжен да отговори на жалбоподателя за своето
решение, т.е. дали приема жалбата или не я приема. Няма правно предписание, което да го задължава да
започне производство по жалбата. По принцип омбудсманът може да откаже разследване на жалбата в
случай, че може да се използва алтернативно средство за правна защита.
Омбудсманът приема жалбата за разглеждане, когато въпросът поставен в нея е в сферата на неговата
компетентност и отговаря на условията за допустимост. Приемайки жалбата за разглеждане, омбудсманът
започва да реализира своите правомощия по разрешаването на спорните въпроси съдържащи се в нея. Това е
един самостоятелен процес. Целта на този процес се състои в това обективно и своевременно да се изяснят
обстоятелствата имащи значение за разрешаване на случая. Омбудсманът проучва внимателно същността на
жалбата или сигнала и изяснява обстоятелствата имащи значение за правилното разрешаване на случая. Въз
основа на направените проучвания и след анализ на законодателството свързано с разглеждания случай,
омбудсманът преценява дали да пристъпи към проверка или ще посредничи за доброволно уреждане на
спорния въпрос.
В процеса на провеждане на проверката се изясняват обстоятелствата по жалбата. Омбудсманът има право
да се обръща за съдействие към компетентните държавни органи. Той, когато е необходимо за правилното
разрешаване на случая, има право безпрепятствено да посещава и проверява на място дейността на органите
включени в сферата на неговата компетентност. Едновременно с това омбудсманът може да присъства на
обсъжданията и при вземане на решенията.
Едно от най-важните правомощия на омбудсмана е получаването на информация. Ако се поставят някакви
ограничения на това му право ще се понижат резултатите от неговата дейност. Омбудсманът има право да
иска и получава пълна и точна информация от държавните органи и длъжностните лица. Органите и
длъжностните лица са длъжни да предоставят всички сведения и документи поискани от омбудсмана. Те не
могат да му откажат под претекст, че исканата информация представлява служебна или търговска тайна. За
длъжностното лице или органа, които възпрепятстват дейността на омбудсмана подлежат на наказание –
глоба, ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно текста на чл. 30 от закона с глоба се наказва и
лицето, което не представи в определен срок поисканите от омбудсмана документи и сведения. За
омбудсмана съответно възниква задължението да не огласява обстоятелства, които са му станали известни
при изпълнение на неговите функции, и които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен
характер.
Омбудсманът, когато сметне за необходимо има право да потърси помощта на външни експерти и
специалисти. Това се прави с цел да се разширят възможностите за анализ на спорните въпроси и за по-
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ефективно разширяване на въпросите. Помощта на специалистите се заключава в даване на заключения,
консултации и провеждане на проверки.
Омбудсманът приключва производството по разследване на жалбата или сигнала с писмено становище. В
становището се отразяват резултатите от разследването. В него се описва нарушението, поводът за
извършване на проверката, служителят разглеждал жалбата, конкретните действия, които са предприети при
разглеждането и събраните доказателства. В едномесечен срок омбудсманът е задължен да отговори на
лицето, което го е сезирало и да изготви своето становище. Ако случаят за разглеждане е по-сложен т.е.
необходимо е да се извърши щателна проверка или да се потърси помощта на външни експерти този срок е
три месеца.
В становището омбудсманът може да препоръча на държавния орган да извърши или да преустанови
извършването на определени административни действия, да възстанови нарушени права и свободи, да се
отстранят проявите на лошо администриране и да се подобри работата на администрацията.
Становището на омбудсмана има характер на препоръчителен акт, но то има юридическо значение.
Държавните и общинските органи и техните администрации, лицата, на които е възложено да предоставят
обществени услуги, както и частноправните субекти, получили становището, предложението или
препоръките са задължени в четиринадесет дневен срок (чл. 28, ЗО, 2003) да го разгледат и съответно да
уведомят омбудсмана за предприетите мерки.
Ако в установения срок не последва уведомителен отговор, омбудсманът включва случая в специален
доклад, който представя пред Народното събрание. Становищата не са задължителни за органите и
длъжностните лица от правна гледна точка. Юридическата сила на неговите становища се основава не на
закона, а на убедителността на доводите и способността да спечели доверието на държавните органи и
пресата. Когато в процеса на разглеждане на жалбата са открити нарушения на правата и интересите на
гражданите, в становището омбудсманът отразява своите препоръки и предложения.
Омбудсманът не може да изпълнява функциите на другите правозащитни органи. Той няма право сам да
приеме друго решение или да извърши действие вместо длъжностното лице. Той може да препоръча да се
извърши определено действие, да се изменят решенията или да се усъвършенства съществуващите
процедури. Ако в резултат на разследването омбудсманът не открие нарушение на правата и интересите на
гражданите, той може да предложи методи за подобряване дейността на администрацията. При извършване
на проверка по жалбата, омбудсманът може да предприеме действия, които да повишат ефективността в
работата на държавните органи и длъжностни лица.
Омбудсманът има право да инициира производство по издаване на индивидуален административен акт,
когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита правата и свободите на гражданите.
Издаването на индивидуален административен акт може да е необходимо за възстановяване на нарушени
права и свободи (Лазаров, Тодоров, 2018, с. 164). По този начин омбудсманът може да принуди органа да се
произнесе.
Някои от правомощията на омбудсмана обуславят необходимостта от неговото взаимодействие с другите
правозащитни органи – Конституционният съд и прокуратурата. Съгласно чл. 150 ал. 3 от Конституцията,
омбудсманът може да сезира Конституционния съд, ако в резултат на извършване на проверката прецени, че
се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закон, с които се
нарушават правата и свободите на гражданите. Омбудсманът няма право да подава жалби до съдилищата за
защита правата и интересите на гражданите. Той не може да ги представлява пред съда.
Омбудсманът разполага с още едно правомощия. Това е правото му да уведомява прокуратурата, ако в
резултат на извършване на проверката установи, че има данни за извършено престъпление от общ характер.
Омбудсманът не може да възбужда дисциплинарно или административнонаказателно производство по
отношение на длъжностно лице, което със своето решение, действие или бездействие е нарушило правата и
интересите на гражданите. Право да възбужда наказателно преследване има прокурора. Той привлича към
наказателна отговорност виновните лица. Също така може да предлага на компетентните органи да
привлекат виновните към административнонаказателна, дисциплинарна или гражданска отговорност.
Омбудсманът в резултат на извършване на проверка може да установи, че определена законова разпоредба е
причина или създава предпоставка за нарушение на правата и свободите на гражданите. В тези случаи той
може да отправи препоръка или предложение за законодателни промени. Той предоставя становища на
Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до защитата на правата на
човека (чл. 19, ЗО, 2003).
Омбудсманът изпълнява функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с
Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Правомощията на омбудсмана

1015

KNOWLEDGE – International Journal
Vol.41.5
като Национален превантивен механизъм се отнасят за местата, където се намират лица, лишени от свобода,
или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които
места те не могат да напуснат по собствена воля, с цел защитата на такива лица от изтезание и други форми
на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (чл. 28, ЗО, 2003).
Голяма роля за издигане престижа на омбудсмана играе общественото мнение. Важен способ за въздействие
върху администрацията е придаването на гласност на поведението на държавните служители. Това от своя
страна се явява и съществен стимул за възприемане на препоръките на омбудсмана. Ако омбудсманът не е
удовлетворен от реакцията на държавния орган, той може да придаде публичност на своето мнение и
становище. Едновременно с това може да поиска да бъде изслушан от Народното събрание относно
зачитането на правата и свободите на гражданите. Омбудсманът придава такова ниво на гласност на своята
работа, което е необходимо за информиране на гражданите за неговата дейност, условията за достъп до него
и мерките предприети по отделните разследвания. Едновременно с това законът установява ограничения,
необходими в интерес на държавната безопасност, защита правата на гражданите и поддържане на уважение
към държавните органи. Тези ограничения най-вече са свързани със забраната да се разгласяват сведения,
които са държавна, служебна и търговска тайна, както и от личен характер.
На омбудсмана са предоставени и друга група правомощия, това са т.нар. посреднически правомощия.
Омбудсманът посредничи между административния орган и гражданина за доброволно разрешаване на
спорния въпрос.
Омбудсманът по своя преценка може да предложи да посредничи между административния орган и
засегнатото лице за доброволно уреждане на случая. Това е и една от същностните функции на
институцията, а именно посредническата функция, която омбудсманът изпълнява. Доброволното решаване
на случая е най-добрия вариант, както за административния орган или длъжностно лице, така и за
засегнатото от техните решения или действия лице. В този случай, когато се пристъпи към доброволно
уреждане на случая, омбудсманът отправя предложение до жалбоподателя и до административния орган или
длъжностното лице, чиито действия или решения се обжалват.
Когато и двете страни са съгласни въпросът да бъде решен по този начин, омбудсманът оказва помощ за
разрешаването на конфликта. Той организира контактите между двете страни и провежда необходимите
преговори. За тази цел омбудсманът може да провежда редица срещи с двете страни. Когато е необходимо
той може да се среща по отделно с всяка от страните. На всяка от страните се предоставя възможност да
дава обяснения по въпросите подлежащи на изясняване. Омбудсманът с всички възможни средства ги
подпомага за да могат да се преодолеят различията между страните, като едновременно с това той може да
предлага и варианти за разрешаване на спора.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да обобщим, че в правната ни система институцията омбудсман успява да се утвърди
като важен механизъм за защита правата на човека и за укрепване на законността в дейността на държавната
администрация. Той издига гражданския контрол на надведомствено равнище, повишава доверието на
гражданите към администрацията и възпитава гражданите да защитават правата си с демократични средства.
Широките надзорни функции, които той притежава, определят и високия му авторитет сред обществото.
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Abstract: The fight against corruption is the most important segment of international criminal policy on the basis of
which you judge about the rule of law in the country. There is no legal security for citizens and the rule of law
without strict sanctions for corrupt. For this reason, it is very important to determine whether it exists in Bosnia and
Herzegovina and in what way the state authorities seek to combat corruption, but also what mesaures of protections
they have provided for victims of corruption. The subject of the paper are court cases present in the prevention of
abuse of official position in the last 5 years in Bosnia and Herzegovina, but also the current legal provisions of
importance for the effective prevention and suppression of abuse of official position and authority. The results of the
research will present the victimological categorization of victims of corruptions as victims of abuse of power in
Bosnia and Herzegovina and the de lege ferenda measures that need to be taken to harmonize legislation with the
acquis communautaire or legally binding international documents. Through the analysis of laws and bylaws, we will
fokus on the administrative and judicial control over the protection of "whistleblowers", but also to "conduct
criminal proceedings outside any reasonable time" without sanctioning civil servants who violated reasonable
deadlines for conducting investigations. The mechanisms of control performed by the Prosecutor's Office and the
Protector of Citizens are briefly presented, but also through the application of normatively concretized individual
mechanisms of the rule of law when it comes to the police. Abuse of "discretionary powers" and "exceeding the use
of force" are causes of distrust of citizens in the work of judicial and police bodies in Bosnia and Herzegovina, but
also causes of victimization of citizens of Bosnia and Herzegovina.
Keywords: police, police state, rule of law, victims of corruption, victims of abuse of power and authority,
discretionary power, victimization prevention measures

ŢRTVE KORUPCIJE I ZLOUPOTREBE MOĆI I VLASTI PREDSTAVLJENE KROZ
RAD INSTITUCIONALNIH MEHANIZAMA ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI
Azra Adţajlić-Dedović
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Halima Sofradţija
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Tarik Humaĉkić
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo
Saţetak: Borba protiv korupcije predstavlja najvaţniji segment meĊunarodne kriminalne politikte na osnovu koje
sudite o vladavini prava u drţavi. Pravne sigurnosti graĊana i vladavine prava nema bez strogog sankcioniranja
koruptivnih kriviĉnih djela. Iz tog razloga veoma je vaţno utvrditi da li postoji u Bosni i Hercegovini i na koji naĉin
drţavne vlasti nastoje suzbiti korupciju, ali i kakvu zaštitu su obezbjedile za ţrtve koruptivnih djela. Predmet
razmatranja u radu su sudski predmeti prisutni i sprjeĉavanju zloupotrebe sluţbenog poloţaja u posljednjih 5 godina
u Bosni i Hercegovini, ali i aktuelne zakonske odredbe od znaĉaja za efikasno sprjeĉavanje i suzbijanje zloupotrebe
sluţbenog poloţaja i valasti. Rezultati istraţivanja predstaviti će viktimološku kategorizaciju ţrtava korupcije kao
ţrtava zloupotrebe moći i vlasti u Bosni i Hercegovini i mjere de lege ferenda koje je neophodno poduzeti radi
usaglašavanja pravne regulative sa pravnom steĉevinom Evropske unije ili pravno obavezujućim meĊunarodnim
dokumentima. Posebnu paţnju pri tome, kroz analizu zakonoskih i podzakonskih akata posevtiti ćemo upravnoj i
sudskoj kontroli zaštite „prijavitelja koruptvinih djela―, ali i „voĊenju kriviĉnih postupaka izvana svakog razumnog
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roka― bez sankcioniranja drţavnih sluţbenika koji su prekršili razumne rokove za voĊenje policijske istrage, ali i za
procesuiranje koruptivnih kriviĉnih djela.U cilju cjelovitog prikaza kontrole ukratko se prikazuju mehanizmi
kontrole koju vrši tuţilaštvo i zaštitnik graĊana, ali i kroz primjenu normativno konkretizovanu pojedinih
mehanizama pravne drţave kada je rijeĉ o policiji. Zloubotreba „diskrecionih ovlasti― i „prekoraĉenje u upotrebi
sile― uzroci su nepovjerenja graĊana u rad pravosudnih i policijskih organa u Bosni i Hercegovini, ali i uzroci
viktimizacije graĊana Bosne i Hercegovine.
Kljuĉne rijeĉi: policija, policijska drţava, pravna drţava, ţrtve korupcije, ţrtve zloupotrebe moći i vlasti,
diskreciona vlast, mjere prevencije viktimizacije
1.

UVODNO RAZMATRANJE O APROKSIMATIVNOM OBIMU KORUPCIJE U BOSNI I
HERCEGOVINI
U periodu od gotovo tri decenije u kojem je došlo do intenzivnog uspostavljanja i uĉvršćivanja koruptivnih
društvenih relacija za središnje figure društveno-politiĉkog ţivota (koje je moguće išĉitavati putem svakodnevnog
govora medija kao stvarnog i dominantnog ideološki oblikovanog materijala) izdvajaju se, ne politiĉke ideje,
ideologije i uvjerenja u pravom smislu rijeĉi (onom koje diskurs istorije i istoriĉara, kao ideološki i idealistiĉki
diskurs pridaju prošlim vremenima), već takozvane politiĉke elite (Ćurak, Ĉekrlija, Sarajlić i Turĉalo 2009) i liĉnosti
politiĉkih lidera (Ćurak, 2011).58 Korupcija koja ukljuĉuje visoke duţnosnike, kao što je to sluĉaj u Hrvatskoj,
rezultira velikim deformacijama u funkcioniranju kako drţave tako i društva općenito. 59 "Osnovno je obiljeţje
korupcije da ona proizlazi iz javne ovlasti i diskrecijske moći u donošenju odluka, te se najĉešće govori o politiĉkoj
ili administrativnoj korupciji. Politiĉka korupcija je prisutna meĊu visokim drţavnim duţnosnicima i politiĉarima
koji imaju pravo donošenja politiĉkih odluka odnosno povjerene visoke ovlasti iz kojih proizlazi i velika
odgovornost da će pri obnašanju duţnosti zastupati javne interese. 60 Politiĉka se korupcija oĉituje i u izbornom
postupku, te kroz „utjecaj na pravni sustav drţave da neuĉinkovito procesuira i time štiti kaznena djela korupcije,
utjecaj na zakonodavnu vlast da legalizira povoljniji tretman za pojedine interesne skupine‖ (Budak 2006: 70). U
društvima s raširenom politiĉkom korupcijom borba protiv korupcije ĉesto je tek deklarativni politiĉki cilj vladajuće
elite jer samo njezino „postojanje ovisi o korupciji kao mehanizmu izvlaĉenja resursa, te o korumpiranim
sluţbenicima kao bazi politiĉke podrške‖ (Amundsen 1999: 24).61 Vidljivo je to u nedostatku odgovornosti prema
biraĉima odnosno preuzetim javnim funkcijama i nedostatak primjera podnošenja ostavki nakon nedvojbeno
utvrĊenih nepravilnosti u obavljanju javnih poslova. 62 Kolon je jednako kao i despot i komprador pripadnik
kolonizovanog naroda lokalni vladara i namjesnik koji ne sluţi interesima vlastitog naroda već vanjske sile i
interesima klase kojoj pripada. (v. Fanon 1973).63 Indeksom percepcije korupcije ocjenjuju se sve razine rada tijela
javne vlasti. Kod većine istraţivanja ocjenjuje se koliko sam pravni okvir u nekoj zemlji onemogućava korupciju, a
kod nekih se uzima u obzir koliko su pregledni i transparentni procesi izdavanja dokumenata u tijelima javne vlasti.
Pojedini skandali imaju malo utjecaja na Indeks. 64 Naime, korupcija ne preuzima samo novĉani oblik, već se ona
javlja i u drugim oblicima (pogodnosti, usluge, pokloni i dr.). U praksi postoje razliĉita mjerenja od kojih su
najpoznatija ona koje obavljaju Transparency International (IPK – Indeks percepcije korupcije) i Svjetska banka
(Indeks kontrole korupcije)65.66 Budući da se mjeri percepcija o raširenosti korupcije, a ne direktno korupcija,
58
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dobiveni indeksi nisu toliko ispravni za procjenjivanje korupcije u odreĊenom razdoblju, koliko za longitudinalno
analiziranje dinamike korupcije (Ĉaldarović et al. 2009: 7). Sistemska korupcija oznaĉava pojavu tolike raširenosti
korupcije da ona zahvaća sve sektore društva. Kada govorimo o sistemskoj korupciji, onda mislimo na korupciju
koja je toliko sveobuhvatna da su se „institucije, pravila i norme ponašanja već prilagodile na koruptivni naĉin
djelovanja‖ (Grey i Kaufmann 1998: 8).67 Dakle, neophodno je upitati se da li je politiĉka korupcija prijetnje
nacionalnoj sigurnosti? Korupcija smanjuje sposobnost odrţavanja civilnog mira, teritorijalnog integriteta i
odrţavanja vlasti u odnosu na moguće izazove graĊana, zbog ĉega zadovoljava uvjete sigurnosne prijetnje unutar
vojnog sektora. Ona dovodi do nestabilnosti u funkcioniranju drţave i bitno usporava (ili potpuno onemogućava)
njezine teţnje prema demokratizaciji, uspostavljanju vladavine prava i ekonomskom razvitku (jer dovodi do gubitka
drţavnog suvereniteta nad dijelom ekonomije), zbog ĉega zadovoljava kriterije prijetnje unutar politiĉkog sektora. 68
Politiĉke elite oliĉene u liĉnosti politiĉkih lidera uprkos uvjerenosti u istorijski znaĉaj i jedinstveni poloţaj vlastite
misije zapravo tek ponavljaju obrasce funkcionisanja tipiĉne za ideološki ispraţnjene, nepismene, nedoreĉene,
opskurne, zamagljene, politiĉki nestabilne, ekonomski slabe, a u globalnom smislu neuticajne društvene sisteme. To
ih ne amnestira odgovornosti za uloge koje preuzimaju a kojima nisu dorasli, ali ih naţalost u isto vrijeme ni ne
spreĉava u tom pre-uzimanju.69 Za borbu protiv korupcije od primarne je vaţnosti postojanje ustaljenog
zakonodavnog okvira kao i odgovarajućih institucija koje će omogućiti ostvarenje naĉela vladavine prava, te
obavljati kontrolu i uĉinkovito suzbijati korupciju.70
2.

APROKSIMATIVAN OBIM KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI PREDSTAVLJEN KROZ
ZLOUPOTREBU SLUŢBENOG POLOŢAJA I VLASTI
PoreĊenja radi, procenat osuĊujućih presuda koje su ishodila tuţilaštva u BiH u predmetima „opšteg― kriminala je
oko 95 procenata. Nadalje, znaĉajan udio u osuĊujućim presudama u predmetima korupcije koje je pratila Misija (38
procenata) zauzimaju presude izreĉene po sporazumima o priznanju krivice. 71
Izvještaji i dopuna izvještaja podneseni tuţilaštvima u BiH (2011-2016) zbog postojanja osnova sumnje da je
poĉinjeno kriviĉno djelo:
- izvještaj Kantonalnom tuţilaštvu Kantona Sarajevo protiv ĉetiri (4) fiziĉka lica zbog postojanja osnova sumnje da
su poĉinila kriviĉno djelo iz ĉlana 342. KZ FBiH (Organizovani kriminal), ĉlana 272. KZ FBiH (Pranje novca),
ĉlana 383. KZ FBiH (Zloupotreba poloţaja ili ovlaštenja), ĉlana 389. KZ FBiH (Krivotvorenje sluţbene isprave) i iz
ĉlana 294. KZ FBiH (Prevara). Navedenim izvještajem nije utvrĊen taĉan iznos opranog novca;72
- izvještaj Tuţilaštvu BiH protiv jednog (1) fiziĉkog lica zbog postojanja osnova sumnje da je poĉinilo kriviĉno
djelo iz ĉlana 209. KZ BiH (Pranje novca) u iznosu od oko 1.122.827,21 KM, ĉime je prijavljeno lice pribavilo
protivpravnu imovinsku korist u istom iznosu; 73
- izvještaj Kantonalnom tuţilaštvu Kantona Sarajevo protiv jednog (1) fiziĉkog lica zbog postojanja osnova sumnje
da je poĉinilo kriviĉno djelo iz ĉlana 379. KZ RS (Falsifikovanje ili uništavanje sluţbene isprave);
- izvještaj Kantonalnom tuţilaštvu Kantona Sarajevo protiv pet (5) fiziĉkih lica i dva (2) pravna lica zbog postojanja
osnova sumnje da su poĉinili kriviĉno djelo iz ĉlana 342. KZ FBiH (Organizovani kriminal), u vezi sa kriviĉnim
66
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djelom iz ĉlana 383. KZ FBiH (Zloupotreba poloţaja ili ovlaštenja) i kriviĉnim djelom iz ĉlana 272. KZ FBiH
(Pranje novca), sve u vezi sa ĉlanom 128. KZ FBiH (Osnovi odgovornosti pravnog lica). 74 Izvještaj je podnesen
zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljena fiziĉka i pravna lica u periodu 2011-2016. godine, na podruĉju
Sarajeva i Istoĉnog Sarajeva, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, organizovali kriminalnu grupu, te
kao pripadnici navedene grupe putem pravnih lica u svom vlasništvu sklapali fingirane notarske ugovore i ugovore o
pozajmicama radi finansijski neopravdanog izvlaĉenja većeg iznosa novca sa raĉuna. Nezakonito pribavljen novac
primali su, plasirali, raslojavali i upotrebljavali u privrednom i drugom poslovanju, a sve s ciljem prikrivanja ili
pokušaja prikrivanja porijekla tog novca, ĉime su oprali novac u iznosu od 5.837.719,00 KM i u istom iznosu
pribavili protivpravnu imovinsku korist. 75
- Kantonalnom tuţilaštvu Kantona Sarajevo podnesena je dopuna izvještaja protiv dva (2) fiziĉka lica i jednog (1)
pravnog lica zbog postojanja osnova sumnje da su poĉinili kriviĉno djelo iz ĉlana 383. KZ FBiH (Zloupotreba
poloţaja ili ovlaštenja) i ĉlana 389. KZ FBiH (Krivotvorenje sluţbene isprave), dok je prijavljeno pravno lice
poĉinilo ista kriviĉna djela u vezi sa ĉlanom 128. KZ FBiH (Osnovi odgovornosti pravnog lica). 76
U toku 2017. godine, policijske agencije BiH i u BiH su registrirale ukupno 685 kriviĉnih korupcijska djela,
što u odnosu na prošlu godinu (675), predstavlja povećanje broja ovih kriviĉnih djela za 1,48%. Zloupotreba
sluţbenog poloţaja ili ovlaštenja te ovlaštenja u privredi preovladavaju kao najĉešća korupcijska kriviĉna
djela u Bosni i Hercegovini. U 2017. godini registrirano je 267 takvih kriviĉnih djela (prethodne godine 227),
što predstavlja 38,97,% svih korupcijskih kriviĉnih djela.77
Pravosudni sektor se ĉesto povezuje sa korupcijom. Jedno od troje graĊana BiH (32%) vjeruje u nepristrasnost
sudija, dok skoro polovina graĊana (48%) nije ubijeĊena da se sudijama moţe vjerovati da rade nepristrasno i u
skladu sa zakonom. Percepcija o nepristrasnosti tuţilaca veoma je sliĉna percepciji sudija: 30% graĊana BiH vjeruje
da su tuţioci nepristrasni, dok 49% navodi suprotno. Gledište da su pravosudne vlasti donekle nepristrasne ĉešce se
iskazuje u FBiH nego u RS-u. Mladi su skloniji vjerovati u nepristrasnost sudija u odnosu na starije. 78
U redovnim Godišnjim izvještajima o rezultatima rada vrši se analiza oblasti pristupa informacijama i uoĉavaju
problemi koji se javljaju u praksi prilikom primjene zakona koji regulišu oblast slobodnog pristupa informacijama
na svim nivoima vlasti. S tim u vezi, Ombudsmeni BiH su ukazali da su i dalje prisutni sluĉajevi odugovlaĉenja
postupaka donošenja rješenja u prvostepenom i drugostepenom postupku, donošenja rješenja koja ne sadrţavaju sve
zakonom propisane elemente (obrazloţenje, puka o pravnom lijeku), formalnom udovoljavanju zahtjevu uz
izostanak suštinskog pristupa informaciji, kao i sve prisutnijoj praksi javnih organa, koji uz pozivanje na zaštitu
liĉnih podataka, odnosno komercijalnih interesa treće strane, odbijaju zahtjeve bez provoĊenja testa javnog
interesa.79
Ţalbe koje je institucija Ombudsmena zaprimila ukazuju da je i dalje prisutan problem nepoznavanja, ili
nedovoljnog poznavanja instituta testa javnog interesa, kao i naĉina na koji se isti provodi, te su nadleţnim organima
u pojedinim sluĉajevima izdate preporuke u cilju otklanjanja utvrĊenih kršenja zakonskih propisa, ali je istovremeno
u Godišnjem izvještaju za 2015.g. izdata i generalna preporuka ADS FBiH i ADU RS da osiguraju kontinuirane
obuke za sluţbenike za informiranje. 80 Uz informaciju o provedbi aktivnosti iz Akcionog plana a koju je institucija
Ombudsmena dostavila APIK-u dostavljena je i tabela izdatih preporuka Ombudsmena BiH za 2015.g. 2016.g. i
2017.g.81
Vezano upravo uz policiju, rezultati ovoga rada pokazali su kako je povjerenje u policiju pozitivno korelirano sa
sigurnosti kao vrijednosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iako nije
statistiĉki znaĉajno ĉini se vaţnim za naglasiti kako je povjerenje u policiju najviše u Sloveniji koja se statistiĉki
znaĉajno razlikuje u vaţnosti sigurnosti kao vrijednosti od ostalih drţava, u smislu da je sudionicima iz Slovenije
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sigurnost najmanje vaţna. Stoga se ukazuje potreba za podrobnijim istraţivanjem ove teme u smislu povjerenja u
policiju, ali i povjerenja u ostale institucije budući da povjerenje u instutucije igra veliku ulogu u percepciji
sigurnosti (Horvat, Picula i Trnski, 2000; Brnada i Jerin, 2003).82
Povezanost sigurnosti i financijskog stanja (H9.3) nije dobivena. Povezanost religioznosti i sigurnosti (H9.4) se
pokazala znaĉajnom i pozitivnom u Bosni i Hercegovini za društvenu sigurnost, dok se u Hrvatskoj pokazala
negativna povezanost s društvenom i općom sigurnosti, uz napomenu da skala religioznosti ima obrnut smjer što
znaĉi da u Hrvatskoj uz porast religioznosti raste vaţnost sigurnosti, a Bosni i Hercegovini uz porast religioznosti
opada vaţnost sigurnosti.83
Pravo na praviĉno suĊenje pitanje je pozicije i odgovornosti suda tijekom istrage, odnosno provoĊenja pojedinih
istraţnih radnji koje moraju biti provedene u skladu sa jamstvima sadrţanim u meĊunarodnim propisima, posebice
ona iz ĉl. 6. Europske Konvencije o ljudskim pravima i slobodama i nameće sudu obavezu da osigura zakonito
provodenje pojedinih istraţnih radnji uz efikasno i brzo ostvarivanje pravde za ţrtve i jednakost strana u postupku,
što u Bosni i Hercegovini nije sluĉaj, jer ne primarne i sekundarne ţrtve nisu definirane zakonom niti sa posebnim
Zakonom o zaštiti ţrtava kriviĉnih djela, a ne postoji ni Zakon o naknadi štete za ţrtve kriviĉnih djela, što rezultira
mnogobrjnim presudama Evropskog suda protiv Bosne i Hercegovine. Europski sud za ljudska prava smatra da, ako
neka osoba opravdano tvrdi da su je policija ili druga osoba u drţavnoj sluţbi, ozbiljno maltretirali, ĉl. 3.
Konvencije, uzet zajedno sa općom obvezom drţave da po ĉl. 1. Konvencije (zabrana torture) osigura svakome u
okviru svoje jurisdikcije prava i slobode zajamĉene Konvencijom, i pri tome implicitno zahtijeva i provodenje
djelotvorne zvaniĉne istrage sa otkrivanjem i kaţnjavanjem onih koji su odgovorni (Presuda od 28. 10. 1998. god.,
Assenov i ostali protiv Bugarske).84
U 2015. godini, Vrhovni sud FBiH donio je odluku kojom se nastojala izbjeći institucionalna nekaţnjivost za visoku
korupciju zbog inertnosti izvršne vlasti FBiH. U toj odluci, Vrhovni sud FBiH odluĉio je da će sudovi u FBiH i dalje
biti nadleţni da postupaju u predmetima bez obzira na stupanje na snagu Zakona o suzbijanju korupcije i
organizovanog kriminala u FBiH, i to sve dok se ne formira Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH. 85
Derenĉinović pojašnjava da je diskrecija donošenje kvalitativne odluke koja podrazumijeva izvjesnu autonomiju
(2001: 16). Naime, „(n)emoguće je zakonom predvidjeti sve tipiĉne hipotetske situacije na koje se ima primijeniti
apstraktna pravna norma. Izvan toga predviĊanja, i toga je zakonopisac sasvim svjestan, ostaje ĉitav niz situacija
koje nisu strogo pokrivene dosegom pravne norme. Primjena prava na takve situacije uvijek je, u većoj ili manjoj
mjeri, obiljeţena primjenom odreĊene doze diskrecije‖ (Derenĉinović 2001: 17). 86 Dok se u policijskoj drţavi
uprava rukovodi naĉelom politiĉke i druge celishodnosti, u pravnoj drţavi, rukovodi se samo onim kriterijumima
celishodnosti koji su unaprijed formulisani pravilima pravnog poretka. 87 Policija i uprava za svaku svoju radnju
mora imati zakonski osnov. Ukoliko policija i uprava prekrše zakon, dolazi do odgovornosti drţave za akte svojih
sluţbenika i odgovornosti samih sluţbenika. Postoje razliĉiti oblici unutrašnje kontrole uprave, odnosno policije.
Najpoznatiji su:1) hijerarhijska kontrola, 2) instutcionalna kontrola, 3) kontrola od strane specijalizovanih organa
unutrašnje kontrole zakonitosti, 4) kontrola putem disciplinske odgovornosti.88 Ĉini se da je uloga policije posebno
osjetljiva u tranzicionim drţavama u kojima je bezbednosni sektor sklon samovolji. Uz to, u još uvijek mladim i
nekontrolisanim demokratskim ssistemima politiĉke elite ĉesto zloupotrebljavaju policiju za obraĉunavanje s
politiĉkim supranicima.89 Sudska kontrola policije ne obavlja se samo putem upravnog spora. Sud kontroliše policiju
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i svojom nadleţnošću u kriviĉnim i graĊanskim stvarima. Najveću slobodu policija i uprava posjeduju pri vršenju
diskrecione vlasti. Zato najveća opasnost za graĊane i zakonit rad uprave dolazi od nekontrolisanog vršenja
diskrecione vlasti (Petrović M., 1981).
Pored kontrole zloupotrebe vlasti, sudovi u oblasti privatnog prava vrše kontrolu zloupotrebe privatnog prava tako
da institut zloupotrebe ima naĉelni i veliki znaĉaj. 90 Pravni osnov za ukidanje pravnog akta zbog zloupotrebe vlasti
formulisani su krajnje uopšteno, tehnikom pravnog standarda. Stoga su ovlašćenja protiv akata donetih
zloupotrebom vlasti – kruna diskrecije.91 Bezbedonosni sektor u pravnoj drţavi mora da podlijeţe kontroli. Zbog
toga se u svim savremenim demokratskim sistemima kombinuju, kako politiĉka i pravna kontrola, tako i unutrašnja i
spoljna kontrola bezbednosnog sektora.92
Dakle, imajući u vidu da ombudsaman nema mogućnost upotrebe prinudnih mera za sprovoĊenje svojih odluka,
njegov znaĉaj prvenstveno zavisi od izbora lica kome će biti poverena ta funkcija. Za njega se moţe reći da je
„autoritativan i nezavisan organ parlamenta, a u širem smislu društva, javnosti i demokratije―, a da su njegova
ovlašćenja prvenstveno „otkrivajuća, upozoravajuća i vaspitna―. Dodajmo i to da je intervencija ombudsmana
supsidijarna i da sledi nakon iscrpljivanja dostupnih pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava.93 Ombudsman, kao
vanpravni mehanizam kontrole rada drţavne uprave moţe da bude samo jedna skladna dopuna postojećim
institucionalnim mehanizmima zaštite ljudskih prava, no izvjesno je da su njegove moći u tranzicionim drţavama
veoma skromne.94
3. ZAŠTITA PRIJAVITELJA KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Ţrtva mora biti pogodna da se preduzimanjem radnje moţe zadovoljiti motiv zbog kojeg je uĉinilac i doneo odluku
da izvrši kriviĉno djelo. Tarvi opisuje šest faktora koji mogu uticati na selekciju ţrtava i motivaciju uĉinilaca
(Turvey, 2008:204-205.): dostupnost, ranjivost, veza sa ţrtvom, simboliĉki kriterijumi i kriterijumi fantazija. 95 Vrlo
vaţni situacioni fktori koji utiĉu da neko postane meta, ţrtva kriviĉnog djela jesu karakteristike mesta i vremena
aktivnosti ţrtve.96 Zakonska regulativa i drţavne institucije nisu bili slobodni da se izbore s pretnjom organizovanog
kriminala. Mnogi, slabo plaćeni policajci, nalazili su se na platnom spisku raznih kriminalnih udruţenja, dok su
drugi napustili sluţbu kako bi u potpunosti radili za bande (Abadinsky, 2003:192.). 97 Na taj naĉin je, dejstvom
tranzicije, ratnog okruţenja i sankcija, došlo do svojevrsnih hibrida organizovanog kriminala i drţave, koji je bio
tako snaţan i meĊusobno proţet da godinama nakon toga (moţda i još uvek?) nije bilo moguće odvojiti ţito od
kukolja.98 Najveći problem kod korupcije predstavlja nedovoljno otkrivanje ovih kriviĉnih djela (Korupcija,
2010:304). Odavno je istaknuto da je vaţno za prevenciju kriviĉnih dela da primena kazne bude izvesna što
predstavlja znaĉajnu prepreku u izvršenju kriviĉnih dela nego sama visina zaprećene kazne. 99
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Bosni i Hercegovini se takva zaštita ostvaruje na parcijalan naĉin. Drţavni Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju
korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine se bavi primarno zaštitom prijavitelja korupcije u institucijama BiH,
ĉime pruţa usku zaštitu, jer se ograniĉava samo na institucije BiH, pri ĉemu privatni sektor, kao i lica koja nisu
nuţno zaposlenici ustanova u odnosu na koje prijavljuju korupciju, nisu zaštićeni.100 Na entitetskom nivou je samo
u Republici Srpskoj donesen lex specialis koji se bavi zaštitom lica koja prijavljuju korupciju. On pruţa znatno širu
zaštitu, a osim toga jasno navodi temeljna naĉela postupanja, kao i vidove zaštite koji se imaju omogućiti
prijaviteljima korupcije.101 Na nivou Federacije BiH, ovo pitanje je još uvijek regulisano kroz leges generales:
Zakon o radu, Zakon o drţavnoj sluţbi i sl. Na taj naĉin se stvara pravna nesigurnost i nejednakost graĊana na
teritoriji jedne drţave.102
Prema podacima dobivenim iz Središnje sluţbe za prevenciju korupcije (SCPC), francuskog Ministarstva pravosuĊa,
zaštita „zviţdaĉa― se ne provodi posebnim zakonom, već je predviĊena Zakonom o radu i Zakonom o javnim
sluţbenicima.103 Za privatni sektor su unesene posebne mjere zaštite u Zakon o radu prema kojima se niti jedan
zaposlenik ne moţe udaljiti od procesa zapošljavanja, staţiranja ili usavršavanja, niti moţe biti kaţnjen, otpušten, ili
biti predmet diskriminirajuće mjere, neposredne ili posredne, naroĉito u okviru ostvarivanja dohotka i napredovanja,
zbog dobronamjernog odavanja ĉinjenica korupcije s kojima se upoznao u okviru izvršavanja svojih poslovnih
obveza i zaduţenja, svom poslodavcu, administrativnim ili sudbenim vlastima. 104 Ako doĊe do tuţbe po ovim
toĉkama, na poslodavcu je da dokaţe da su njegove odluke opravdane objektivnim ĉinjenicama, neovisnim o
navodima ili svjedoĉenjima zaposlenika. Radi se o sustavu u kojem se naĉelo tereta dokaza postavlja obrnuto. 105
Zakon o iznošenju na vidjelo informacija (odavanju) u interesu javnosti ( The Public Interest Disclosure Act 1998 )
donesen je 1998. godine u Velikoj Britaniji kako bi se zaštitili „zviţdaĉi― i vezuje se na Employment Rights Act iz
1996. koji ureĊuje prava zaposlenika općenito. 106 The Public Interest Disclosure Act štiti „zviţdaĉe― kako se ne bi
dogodilo da zbog iznošenja na vidjelo iregularne pojave ili prakse budu otpušteni, zaobiĊeni u postupku promicanja,
izostavljeni iz programa dodatnog usavršavanja i sliĉno. Informacije za ĉije iznošenje zaposlenik ima pravo zaštite
(qualifying disclosures) ukljuĉuju: kazneno djelo, neispunjenje pravne obveze, kriva presuda, ugroţenost zdravlja i
sigurnosti pojedinca, uništavanje okoliša i namjerno prikrivanje informacije koja otkriva jednu od navedenih
situacija.107
Ukoliko je zaposlenik postao ţrtva diskriminirajućih mjera na radnom mjestu, ukljuĉujući i otpuštanje s radnog
mjesta, njegovo je pravo obratiti se sudu koji se bavi pitanjima povrede prava zaposlenika (Employment Tribunal).
Ukoliko se na sudu dokaţe da je zaposlenik bio otpušten zbog otkrivanja informacije, sud moţe odluĉiti da
zaposlenik ima pravo biti vraćen na svoje radno mjesto ili ima pravo na novĉanu naknadu. 108
4. ZAKLJUĈNO RAZMATRANJE
Prema Izvještaju Agencije za borbu protiv korupcije osnovni uzroci neefikasnog provoĊenja strategije za
sprjeĉavanje i suzbijanje korupcije u Bosni i Hercegovini su: nepoštivanje Agencije i ne provoĊenje mjera iz
Strategije, nedovoljan i neujednaĉen kriterij dostavljenih informacija, nepostajanje odgovornosti za nesaradnju i
nedostavljanje informacija Agenciji kao i neispunjavanje obaveza iz strateških dokumenata, nedostatak političke i
druge volje, nedovoljna kapacitiranost APIK-a i nedostatak finansijskih i drugih resursa.109
Tipiĉan primjer iskorišćavanja poloţaja ili ovlasti je postupanje izvršioca u suprotnosti s postojećim propisima,
odlukama i nalozima nadleţnih tijela (Brnetić i Ljubej, 2015, str. 773). Neobavljanje duţnosti postoji kada sluţbena
osoba svjesno i voljno propušta uĉiniti što je duţna uĉiniti, a što pripada krugu njene nadleţnosti, odbija uĉiniti što
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je duţna uĉiniti. Ovaj oblik moţe se ostvariti ĉinjenjem, kada postoji formalno i materijalno propuštanje
preduzimanja duţne radnje, ili neĉinjenjem, kada postoji formalno preduzimanje duţno radnje ali ne i njezino
materijalno vršenje.110
Analizirajući kriviĉno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, naišli smo na niz razlika izmeĊu kriviĉnih zakona koji
egzistiraju na podruĉju Bosne i Hercegovine. Posebne specifiĉnosti postoje u kriviĉnom pravu Republike Srpske.
Najvaţniju razliku predstavlja razdvajanje koristoljubive od nekoristoljubive zloupotrebe, koju ostali kriviĉni zakoni
u Bosni i Hercegovini ne razdvajaju. Postoje, i razlike u pogledu zaprijećene kazne u odnosu na ostale kriviĉne
zakone u Bosni i Hercegovini.111 Moramo istaći da nema uspješne borbe protiv ovog kriviĉnog djela ako se ne
izvrše izmjene zakonskog rješenja ove inkriminacije koja je nejasna, neprecizna, radnja izvršenja preširoko
postavljena, koja obuhvata razliĉita postupanja i propuštanja, odnosno potrebna je izmjena same koncepcije ovog
kriviĉnog djela koja je u suprotnosti sa jednim od osnovih naĉela kriviĉnog prava – naĉelom zakonitosti koji nalaţe
da kriviĉno pravna norma mora biti jasno i precizno postavljena. 112
Neil Kinnock, zamjenik predsjednika za Reformu uprave, u svom je govoru o Povelji zviţdaĉa za Europsku
komisiju – u Hagu, 19. Studenoga 1999. godine113 u bitnome naveo:
"- Zviţdaĉ znaĉi razotkrivanje, od strane djelatnika, povjerljivih informacija koje su povezane sa odreĊenom
opasnošću, prijevarom, ili kakvom drugom ilegalnom i neetiĉkom aktivnošću povezanom sa radnim mjestom, bilo
od strane poslodavca ili djelatnika.
- Valja razlikovati "protest whistleblowing" i "watchdog whistleblowing". (protestno zviţdanje i zviţdaĉe ĉuvare)
prvi mogu biti proizvod ĉiste zle namjere dok se drugo odnosi na savjesno razotkrivanje opasnosti i brigu za opće
dobro. Prvo je ĉesto anonimno, samodostatno i zlurado, drugo je generalno nesebiĉno. Ovo potonje zasluţuje
protekciju.
Prevencija korupcije na nivou institucija obuhvata jaĉanje kontrolnih mehanizama i uopće kulture integriteta,
djelimice kroz primjenu kodeksa ponašanja i odgovarajuće obuke. S druge strane, ako postoje faktori koji negativno
utjeĉu na primjenu pravnoga okvira, kao što su nedostatak volje, neodgovornost i nedostatak resursa, zakonski
propisi neće imati adekvatan uĉinak. 114 U okviru ovog strateškog cilja Strategija je fokusirana na oblasti koje su se u
BiH do sada pokazale najproblematiĉnijim. To su: javnost u radu institucija, ureĊeno finansiranje politiĉkih
stranaka, jaĉanje etike i integriteta u javnim sluţbama, ureĊeni procesi javnih nabavki, efikasno vršenje
nadzora nad radom institucija i pojedinaca, kvalitetan rad zakonodavnih tijela i transparentno upravljanje
javnim prihodima i javnim rashodima.115
Zaštite prijavitelja korupcije ili „zvizdaĉa― nema bez definiranja istog u našem zakonodavstvu, ali ni bez zaštite
ţrtava kriviĉnih djela u skladu sa evropskim preporukama i direktivama poĉev od ţrtava zloupotrebe moći,
podmićivanja (nuĊenja ili davanja mita) i ostalih koruptivnih djela od kojih su u najteţem poloţaju ţrtve
„organiziranog kriminala― koje pravo na zaštitu od drţave imaju samo ako pristanu na svjedoĉenje ili uĉešće u
kriviĉnom postupku. Koruptivna kriviĉna djela su djela koja ugroţaju sigurnost drţave i njihovo efikasno i brzo
procesiranje mora biti utemeljeno na materijalnim dokazima, a ne na izjavama svjedoka. MeĊutim kada je utemeljno
na izjavama svjedoka, i posebno svjedoka „zvizdaĉa― ili „ţrtava koruptivnih djela― tada ţrtve moraju uţivati
posebnu zaštitu i zaštitu od sekundarne viktimizacije, kako kroz ĉitanje iskaza svjedoka, anonimizaciju i audio-video
zapis svjedoĉenja, ali i kroz formiranje Odjeljenja za zaštitu ţrtava u policijskim upravma/stanicama.
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Gorancho Jakimov
International Slavic University ―G. R. Derzhavin‖, Republic of N. Macedonia,
jakimov.goranco@yahoo.com
Abstract: The process of globalization will begin in the late 19th and early 20th centuries, but will be temporarily
interrupted by World War I and then by World War II. It will experience its renaissance in the 50s, already in the
80s it will fall into crisis again. With the unification of Europe, the European Union together with the United States
and Japan will unite around the idea of creating and dictating the process of globalization. Russia will remain a
respectable political and economic power after the collapse of the Soviet Union, which will have an important place
in the process of globalization, China will be wide open to the world, which will try to use the globalization process
to achieve its economic interests. India, using its megapotentials, will become an important player in the world
political and economic scene. Asia will focus on IT and the service sector, and the Middle East will seek to build
closer ties with customers around the world through its oil facilities.
Keywords: globalization, World War II, European Union, Soviet Union, economic interest.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ПОСТКОМУНИСТИЧКИТЕ
ЗЕМЈИ
Горанчо Јакимов
Меѓународен Славјански Универзитет ,,Г. Р. Державин‖- Свети Николе, Република С. Македонија,
jakimov.goranco@yahoo.com
Резиме: Процесот на глобализација ќе започне кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век, но ќе биде
привремено прекинат со Првата, а потоа и со Втората светска војна. Својата ренесанса ќе ја доживее во 50тите години, веќе во 80-тите повторно ќе западне во криза. Со обединувањето на Европа, Европската Унија
заедно со САД и Јапонија ќе се обединат околу идејата да го креираат и диктираат процесот на
глобализација. Русија по распаѓањето на Советскиот Сојуз ќе остане респектибилна политичка и економска
сила со што ќе има важно место во процесот на глобализација, Кина широко ќе се отвори кон светот со што
ќе се обиде процесот на глобализација да го искористи за остварување на својот економски интерес. Индија
користејќи ги своите мегапотенцијали ќе стане важен играч во светската политичка и економска сцена.
Азија ќе биде ориентирана кон ИТ-технологијата и услужниот сектор, а Блискиот Исток ќе се обиде преку
своите капацитети од нафта да воспостави поблиски врски со купувачите од целиот свет.
Клучни зборови: глобализација, Втората светска војна, Европска Унија, Советски Сојуз, економски
интерес.
1. ВОВЕД
Глобализацијата претставува процес на општествено, социјално, културно и политичко делување кое ги
надминува границите на националните држави. 116 Според Улрих Бек глобализацијата не претставува
светска држава, туку светско друштво без светска држава и светска влада. 117 Денес глобализацијата се
доживува како свет без граници. Таа претставува еволутивен процес кој што е неповратен. Се што се создава
почнува да се одразува како глобално, па така денес имаме глобални производи, мода, потрошувачи, па дури
и гражани. Глобализацијата значи може да се сфати како една етапа во развојот на цивилизацијата во која се
случува обединување на светот во една целина благодарение на севкупниот постојан информациски и
комуникациско-технолошки развој. Светот станува интегриран и се што се случува локално може да се
одрази и глобално. 118

116

Milardović, A.; Globalizacija, PanLiber, Osijek-Zagreb-split, 2001, str. 10.
Beck, Ulrich. Što je globalizacija?, Vizura, Zagreb, 2001, str. 24.
118
Pavic, R. (1999.): Uvod u Huntingtona: opće ozračje globalnih i ekonomskih prilika, Geografskihorizont 1-2, str.
21-30.
117
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2. ГЛАВЕН ДЕЛ
Глобализацијата се базира на идејата за интеграција на светскиот Пазар, односно интегрирање на пазарите,
производството, финансиите што значи глобализација на секоја пора во општествтото. Кога зборуваме за
глобализацијата, најчесто прво помислуваме на економската глобализација затоа што во процесот на
глобализацијата таа е најизразена. Оттаму и многу често на процесот на глобализација гледаме како на
процес на создавање либерализиран и интегриран светски пазар на стоки и капитал, како и на обликување
нов меѓународен институционален поредок што му служи на развојот на производството, трговијата и
финансисиките трансакции во светски размери. 119 Главните економски карактеристики на глобализацијата
се зголемување на меѓународната трговија, зголемување на меѓународниот проток на капитал, зголемување
на странските директни инвестиции, ерозија на националните суверенитети и националните граници како
резултат на бројните меѓународни договори, зголемување на учеството на мултинационалните корпорации
во светската економија и зголемување на улогата на светски организации како што се Светската трговска
организација, ММФ и др. И одбивноста кон глобализацијата се повеќе исчезнува, исчезнуваат јазичните
бариери поради зголеменото образование на луѓето и користење на англискиот јазик како универзален
светски јазик. Технолошкиот напредок, особено во информациската, комукациската и транспортната
индустрија ќе создаде состојба во која светот може да се набљудува како една стопанска целина. 120Постојат
голем број на противници на процесот на глобализација во развиените и понеразвиените земји. 121 Во
развиените земји најголеми противници се вработените кои поради селењето на производствените
капацитети остануваат без своите работни места. Со тоа во развиените земји расте бројот на невработени.
Од овие причини во западните земји ќе дојде до појава на насилни демонстрации против процесот на
глобализација. 122 Точно е дека како држава во развиените земји дели најразлични социјални пакети на вакви
категории, но самиот факт дека некој ќе остане без вработување создава големо незадоволство. Една од
главните цели на антиглобалистите ќе биде укажување на нееднаквоста во светот и борбата против
политиките на меѓународните институции како што се ММФ и Светска банка. Но за жал антиглобалистите
ќе бидат недоволно обединети и ќе немаат јасна политика која би управувала со нивните дејствувања што ќе
допринесе многу често да изгледаат конфузно и нејасно. Но и покрај тоа во одредени случаи дејствувањето
на аниглобалистите ќе има одредено влијание врз носењето на светски одлуки од страна н аекономски
најразвиените земји.
Во неразвиените земји ќе расте вработеноста, но приходите ќе останат мали. Противниците на
глобализацијата во неразвиените земји ќе протестираат против зголеменото загадување, прекумерното
исцрпување на природните богатства, како и против експлоатирање на ефтината работна сила. 123
Без разлика на големиот број на пртивници, процесот на глобализација незапирливо ќе оди напред.
Глобализцијата носи со себе голем број на неправди, но сепак иднината и мирот на цивизациите зависи од
разбирањето и соработката помеѓу политичките, духовните и интелектуалните водачи на важните светски
цивилазции и корпорации.
Со паѓањето на Берлинскиот ѕид, односно со почетокот на дезинтеграција на земјите од Истпочниот блок, ќе
падне и силната идеолошка препрека за развој на глобализацијата која постоела во овие земји. Земјите од
Источна Европа ќе станат свесни дека опстанок во новиот систем значи темелна промена на постоечкиот
политички и економски систем. На политички план тоа ќе значи отфрлање на социјалистичкото
општествено уредување и воведување на демократско уредување, односно повеќепартиски систем. На
економски план тоа значело отфрлање на централното планирање на економијата и воведување на пазарна
економија. Тоа ќе овозможи да порасне развојот на транснационалните компании и тие ќе ги заземат и овие
нови пазари. 124
Речиси десет години истовремено ќе се одвиваат два преоцеси, едниот е глобализацијата, а другиот
посткомунистичката транзиција. Двата процеси взаемно ќе се испреплетуваат и ќе влијаат еден на друг
создавајќи низа взаемни дејства. Па така глобализацијата ги изнудува и забрзува демократските процеси
секаде, како во постсоцијалистичките земји во транзиција, така и во сосема поинакви услови, во различните
цивилазции или воени диктатури на Азија, Африка и Јужна и Средна Америка. Глобализацијата во
119

Гжегож Колодко, Op. cit., 23.
Bogdan Ilic, Perspektive razvoja zemlja u tranziciji. Beograd, 2005, str. 10.
121
Французите се плашат од глобализација,-Дневник (Скопје) 07.09.2007 година стр. 3
122
Поинаков свет е можен, - Капитал (Скопје) 28 март 2002 година.
123
Голем број на угледни меѓународни компании во неразвиените земји исплатуваат многу ниски дневници,
вработуваат малолетни лица и имаат лоши услови за работа.
124
Илија Чубривиќ: Глобализација или нов светски поредок, www.pretpriemac.com
120
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источноевропските земји своето влијание ќе го оствари преку директни странски инвестиции. Најважната
цел на мултинационалните корпорации при нивното инвестирање во Источан Европа ќе биде освојувањето
на овие нови пазари, а за компаниите од Источна Европа најважна цел ќе биде привлекувањето на странски
капитал кој што им бил повеќе од потребен. Компаниите од Источна Европа за да станат дел од овој процес
на глобализација ќе мора да се прилагодуваат на тој начин што ќе мора да направат промена во маркетингот,
истражувањето и развојот, човечките ресурси, а веројатно промена и во сите функции и нивно
прилагодување со глобалниот Пазар. 125
Од една страна интензивната глобализација ќе биде важен катализатор на постсоцијалистичката транзиција,
а од друга страна пак не би постоела таа глобализација, не во таков размер и со таква динамика, да не
учествувал во тој процес до неодамна посебниот затворен социјалистички свет со население од околу 1,6
милијарди луше, со гигантски ресурси и голема потенцијална потрошувачка на добра и услуги кои ги
доставува светското стопанство. 126
Системските пазарни преобразби што се случуваат во постсоцијалистичките држави во транзиција сами по
себе имаат суштинско значење за глобализацијата. Либерализацијата поврзана со стабилизацијата има врска
со процесот на отворање на стопанставата кои што дотогаш имале релативно затворен карактер. Овој
процес, либерализација и учество на глобализацијата, за овие држави ќе значи побрз раст или во услови на
рецесија побавен пад. 127
Сите овие реформи ќе доведат до директни странски инвестиции во постсоцијалистичките стопанства, што
ќе доведе до забележителен раст во овие стопанства. 128 Особено раните години, државите на релативно
пониско ниво на развој (како на пример Бугарија и Романија) се развиваа побрзо отколку државите кои имаа
релативно повисоко ниво на производство, а и повисока животна стапка (како на пример Унгарија и
поранешна Чехословачка) .129
Транзицикста рецесија траеше до три години во најдобар случај т.е. во Полска од половината на 1989 година
до половината на 1992 година. Само четири земји (Полска во 1996, Словенија во 1998, Словачка во 1999 и
Унгарија во 2000 година) ќе успеат во текот на десет години да го обноват нивото на производство од пред
транзицијата. Времетраењето на рецесијата во овие земји ќе биде пократко од другите затоа што тие ќе се
обидат да ги реформираат своите стопанства уште во рамките на претходниот систем, односно уште во 80тите години.
Во еден подолг временски период демократијата го помага и олеснува процесот на растот, бидејќи е во
сосотојба да ги корегира грешките на стопанската политика. Во постсоцијалистичките земји,
демократизацијата ќе биде една од главните сили што ќе овозможат одржување на темпото на раст на долг
временски период. Од економска гледна точка, моделот на ценрално планирано стопанство, соочен со
изменетата глобална економска средина, мораше да падне поради недостаток на способност на
приспособување. Глобализацијата од една страна донесе опасности за земјите неспособни да се
приспособат, а од друга страна пак создаде можност за поправање на неефективниот систем. Институциите
наследени од минатото мораат да се трансформираат поради нивната слабост односно за да може да ја
зголемат својата способност да го потпомагаат развојот. Спојот од соодветна политика и добри институции
за постсоцијалистичките земји значеше успешна интеграција во процесот на глобализација. Но во раната
фаза на транзицијата, поради слабоста на структурните реформи, овој процес тешко ќе се одвива и се
случување транзициската рецесија да се преобрази во транзициска депресија. 130 Квалитетот на
институциите поврзан со квалитетот на политиката зависи од способноста на елитата да формулира
долготрајни визии за развојот. Во голема мера тоа зависи и од влијанието на истовремениот тековен процес

125

Blas Valter: Uticaj globalizacije na Istoĉnu Evropu. Megatrend revija br. 1, 2005, str. 109-129.
Milardović, A.; Globalizacija, PanLiber, Osijek-Zagreb-Split, 2001, str.9.
127
Гжегож Колодко, Op. cit., 27.
128
Меѓународните инвеститори особено интензивно ќе го пробиваат телекмуникацискиот и енергетскиот
сектор бидејќи таму се оќекувале најголеми добивки а од другата страна пак со инвестирање во ивие
сектори ќе дојде до подобрување на квалитетот на услугите кои ги нудат истите.
129
Истата оваа појава ќе се случува и во поранешниот СССР кад што кавкаските и средноазиските републики
се развиваа побрзо отколку источноевропските.
130
Vladislav Panov: Dzozef Stiglic Nobelovac meĊu antiglobalistma.-Pe~at (internet portal srbije),
septembar 5, 2011 godina.
126
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на политичката либерализација, односно демократизација. Искуството на земјите во транзиција потврдува
дека создавањето на инзтитуциите зема замав дури тогаш кога ќе се наталожат проблемите. 131
Меѓународните организации кои укажуваат техничка и финансиска помош, условена со водење на адекватна
политика и реализација на соодветени реформи, исто така придонесуваат за напредок на
постсоцијалистичките земји во процесот на глобализација. Благодарение на глобализацијата, трансферот на
нови технологииод понапредните региони значително придонесува за порастот на сите нови пазари, меѓу
кои и на постсоцијалистичките. Големата вредност на директните странски инвестиции, заедно со другите
технологии и умешности на управување, значително ќе влијае на спречување на бегство на човечкиот
капитал. Постсоцијалистичките земји кои што најбрзо ќе го завршат процесот на транзиција (како на пример
Полска и Унгарија) ќе апсорбираат поголем дел од странските инвестиции и први ќе забележат наплив на
квалификувана работна сила. Тоа значи дека повеќе квалификувани работници ќе доаѓаат во тие држави
отколку што ќе ги напуштаат. Тоа се однесува и на населението, кое што ја напушта својата земја во потрага
по подобро платена работа, а сега се почесто работата ќе може да ја најде и во сопствената земја, во
домашниот дел од светското стопанство. 132
Постсоцијалистичките стопанства ќе бидат еден од главните корисници на привелегиите на процесот на
глобализација. Но сликата нема да биде еднообразна, бидејќи значителна улога ќе играат геополичките
фактори. Во најдобра ситуација ќе бидат земјите од Централноисточна Европа кои што најбрзо ќе завршта
со процесот на транзиција, со преговорите и влегувањето во Европската Унија. 133 Интеграцијата во
Европската Унија може да ја зголеми долгорочната стапка на растот и трансферот на стоки од Западна
Европа во Централноисточна Европа.
Теоретски, за развојот на постсоцијалистичкито стопанство, глобализацијата всушност создава повеќе
можности отколку опасности. Истовременото одвивање на процесите на глобализација и транзиција значи
дека капиталистичките односи успешно го опфаќаат целиот свет, вклучувајќи го и постсоцијалистичкиот
дел. За жал, во повеќето постсоцијалистички земји ќе бидат создадени зависни пазарни капиталистички
стопанства, со странски капитал што ќе доминира во клучните сектори, а ќе биде тесно поврзан со
локалните групи на интереси и локалната олигархија. Глобализацијата ќе влијае и на ограничување на
слободата на транзициските земји што се однесува до изборите што се вршат во областа на економската
политика, како и што се однесува до начините на конструирање на институциите на пазарна економија.
Финансиската политика ќе мора да ја пресметуваат со глобалните барања сугерирани со посредство на
ММФ. Пристапот до странско финансирање ќе биде зависен и условен од прифаќањето на условите
поставени во рамките на стабилизациските пакети на ММФ. Во спротивно земјите кои што нема да се
отворат за глобална, односно за слободна меѓународна трговија и прилив на странски инвестиции ќе бидат
осудени на неуспех. Но и покрај ваквата зависност, владите на постсоцијалистичките земји реално ќе имаат
огромно поле за докажување и слобода во донесувањето на сосема суверени одлуки за многу животни
прашања во своите земји. 134 Неспорно е дека голем број од трансформираните постсоцијалистички
стопанства поади својата отвореност нанадвор, веднаш ќе се заплеткаат во надворешни финасиски врски,
односно поради потребата од капитал и големата транзициска рецесија брзо ќесе задолжуваат, некои дури и
надвор од своите можности. Тоа значи дека ќе се задолжат кај развиените земји и Светска банка, а со самото
задолжување ќе мора да прифатат одредени обврски со кои се ограничувале нивните демократски слободи.
Така тие брзо ќе се фатат во стапицата на задолжувањето. 135
Транзицијата заедно со глобализацијата, како што поминува времето, се повеќе ќе придонесува за
елиминирање на структурните неправилности наследени од минатото, како и оние направени во почетните
фази од транзицијата.
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3. ЗАКЛУЧОК
Демократијата е една од темелните вредности на процесот на глобализација, а процесот на транзиција ќе
допринесе за создавање на светско демократско уредување. Со распаѓањето на социјализмот, поделбата на
земјите на социјалистички и капиталистички ќе отстапи место на поделбата на развиени земји, наземји во
транзиција и на неразвиени земји. Оттаму можеме да констатираме дека транзицијата, заедно со
глобализацијата ќе влијае на подобрувањето на работниот капацитет и на општата ефективност на
стопанисувањето. Тоа значи дека има основа да се претпостави дека постсоцијалистичките ќе се
карактеризираат со побрзо темпо на раст отколку просечното, во споредба со светското стопанство, а
особеново споредба со развиените индустриски земји. По извесно време може да се оќекува овие
трансформирани стопанства да се доближат или да го достигнат нивото на развиените земји. 136
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THE TOTALITY OF SOCIAL PHENOMENA
Robert Dauti
Faculty of Law Iustinianus Primus- Skopje, R.N. Macedonia, robertdauti@outlook.com
Abstract: One of the perceptions of the institution relates to such forms of social organisation which are
characterised by a clear and specific order, and particularly are intended to subordinate people‘s behaviours to
special rigours. Philosophy is an integral element of the development forces of society. It also influences the
changing world and is not the only dimension of its explanation. As if different ideological fields, especially those
that are more distant from the social base, which are determined by the economic moment, mostly only through the
various links of social superstructure, social psychology and other concrete forms of social consciousness, thus the
reverse impact of these ideological forms (especially religion and philosophy) on the social basis is usually carried
out through the various links that exist between the economic base and these more abstract conceptual forms.
Totality may be subject to analysis both in the aspect of its intensity and the number of barriers that are used by it.
Keywords: philosophy, social phenomena, totality, social superstructure.
1. INTRODUCTION
Totality is a concept of the total perception of phenomena in personal and social space. In some philosophical
concepts, it arises from the noosphere saturation, economic and technological overload and interaction between
knowledge growth, consciousness and human activity. A particularly interesting sociological element is the
influence of philosophy, as a particular form of conceptual superstructure, on the movement of social superstructure
and the economic structure of society itself. On this occasion, Spencer's well-known thought can be used as a guide,
that "philosophers have only interpreted the world differently; the point is to change it."
The views that philosophy is a science on the totality of social phenomena are supported by authors such as: Moris
Ginsberg, Zhorzh Gurviqi and others. All of them maintain that their position, that philosophy should deal with the
study of the totality of social phenomena, constitutes a complex approach to the treatment of philosophy. In the
spirit of this methodology Ginzberg thinks that there are three main tasks (functions) that philosophy must have.
They are:
• Creating a morphology or classifying the types and forms of social relationships, especially those that
enter into various social institutions and associations;
• Researching people's relationships, but also scientific disciplines in all their forms of social life. For
example, the relation of economics to politics, of morality to religion;
• Discovering the fundamental conditions of social change, in order to possibly find specific philosophicalsociological laws, which cannot be reduced to laws that govern life and the individual consciousness of organisms.
This definition of the task of philosophy, according to Ginsberg, is quite complex and to a certain extent
distinguishable from the definitions that other authors make of the subject of philosophy.
Indeed, philosophers have never interpreted the world alone, but have more or less consciously or unconsciously
influenced the process of changing it. Plato's world of ideas remained not only the desired field of philosophy, but
influenced the moral, legal, and artistic conceptions of the ancient world, the social institutions of the ancient polis,
class relations, espousing the Slavonic order and the power of the Slavonic masters, who , as rulers, were the same
bearers of the world of ideas. Plato's philosophy had a great influence not only on the further development of
philosophy but also on the development of certain social movements. Can the great role of the philosophical
materialism of the advanced era of the bourgeois class for the process of maturing revolutionary preparations to
overthrow the feudal system be denied? Can it then be denied that the great importance of the influence of
philosophical thought in preparing the conditions for a new vision of the purpose and role of man in general (Polisi,
2018).
In this connection the question arises: Was this influence direct or indirect, damaged by other means and through
which it was exercised? The influence of philosophy on various social processes, namely on the economic
development of the social base and on the speeding up of processes in transforming one social system into another,
is largely indirect, but rarely direct; it performs through various intermediary links.
Philosophy influences other forms of ideology in morality, law, art, and especially in the psychology of the social
age, which are at the same time the values of a given society. From a historical point of view, values are expressed
as an old institution, encountered in almost every society. Even in the field of morality, values have a natural
advantage because values are based on the same basis and essence and not foreign command (Brentano, 1934).
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2. SOCIAL VALUES
The values themselves are, as a particular sequence of essences, presented in a hierarchically superior manner, so
that our acting and appreciating are justified if they adhere to this hierarchy. While the real facts themselves cannot
be ranked in the hierarchy, that is to say, high and low, the values according to their being that are hierarchically set,
are distinguished in the high and the low. In addition, within each value mode the values are displayed in opposite
pairs (nice - ugly, good - bad, liked - disliked, etc.). This hierarchy has attempted to fix Max Sheller (Scheler, 2014),
pointing out that particular value modalities include, are "recognized" through particular acts and spiritual potentials,
namely that value modalities cannot be recognized by any act, but by specific acts. certain and affiliation.
In the first place, the lowest in this value hierarchy lie the values of the likes and dislikes (hedonistic values). To the
psychological structure of man responds the function, namely the acts of sensory feeling. This value order is relative
in that it assumes the existence of a general sensory nature (as to whether something is liked or disliked), but is not
relative in the sense that it would depend on a particular organization of a nature nor by certain real-world objects
and processes that are "liked" or "disliked" for a given organization. ,, Although the same process for one person
may be pleasing and unpleasant for another (namely for animals), nevertheless the change of the pleasurable value
itself is an absolute change that is clear before recognizing these facilities" (Scheler, 2014).
The second value mode consists of the values of vital feeling (vital values). These include the contrasting 'generous'
(respectively' good 'in the sense of the strong, the weak) and the ordinary' ('simple') value pairs. This includes all
conditions related to health, old age, etc.
In the third place are spiritual values. So come the aesthetic (beautiful-ugly) values of right and wrong and the
values of "pure knowledge of the truth". According to Schiller, these spiritual values ―contain in themselves as they
are given a separate and separate independence from the whole body and circle (Umweltsphare), and appear as unity
with the very fact that there is clear evidence of them, , need "vital" vital values (Scheler, 2014). The acts and
functions by which these values are embodied are acts of spiritual feeling.
In the fourth place are the values of the holy and the unholy. "These appear in the objects which are in essence given
as" absolute things " (Scheler, 2014).
In this whole kingdom of values there is, according to Scheler, the valid a priori hierarchy, so that "generous" values
are superior to "like" values, spiritual values are higher modalities than vital values, and values, , holy "is higher
than spiritual values (Brentano, 1934).
Shelter, therefore, at least at the stage when writing his basic ethico-axiological work ―Formalismus in der Ethik‖,
considers the sacred, namely, religiosity of the highest value. In doing so he presents himself as a prominent
reactionary ideologue of the church. If, however, if we look at the problem of rapport and the hierarchy of values
historically, then we can prove, like Zhorzh Gurvic (Georgos Gurvitch, 1930), that progress in Renaissance culture
was made possible and developed precisely because of the destruction of a religious value, and towards the
pluralism of higher values. For the scientist (as a scientist) the truth must be of the highest value, for the artistbeauty, and if their creativity was subordinated to the "saint," then that would be an obstacle to progress in the
direction of beauty as well. even of the truth.
However, the relationship between other values is not in any case hierarchical in the way that Shelter puts it.
Gurvich has already rightly asked, for example, the question: would we consider saving an artistic (good aesthetic)
photograph rather than a child (vital value) if both are in danger? But by what signs can we know that one value is
higher than the other?
First, the values are higher if they are more stable. But when said so, it is not thought of as the possibility of
extending the value carrier itself but of the value itself (Scheler, 2014). Sensory pleasure is, for example, less
enduring, more transient than spiritual values.
Second, the values are higher if they participate less in extensiveness and divisibility. This also means that the
values are higher if the goods in which they are displayed can be less divisive and in this case more people enjoy
them. A bread or material good in general is needed so that many people can enjoy it. Hence it is in the being of
material goods and values that it causes conflict of interest. These divide and do not bring together the individuals
they desire. Against them, spiritual values, namely good things (works of art, etc.) do not have to be shared to find
joy in them. These unite and do not divide.
According to Schiller, no value unites people as much as the value of the sacred. Indeed, he acknowledges that the
concrete symbols of the sacred divide the people, yet he claims that the sacred as such unites. ―Although it was in
fact considered sacred throughout history, it divided people (for example in religious wars and confessional
disputes), yet at the core of the sacred intent lies that it unites and links them. Any possible division here lies only in
its symbols and techniques and not in their own (Scheler, 2014). With regard to this text, namely the meaning
expressed in it, the question must be asked: but where is this, the only sacred one? And this concrete sanctuary really
united and separated people, united them within one group, one people, one group of peoples and separated them
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from others, which means that it was and is a form of separation their true truth, that is, the opposed and divided,
and not some substance that "as such" unites, and through its own symbols and techniques!
Third, values are higher if they are established and conditioned by other values. So, for example, the 'useful' value is
based on the 'liked' value, because something is useful if it serves as a tool for the realization of the likes, the
pleasures, so the usefulness is lower . Likewise, hedonistic values are based on vital, and vital on spiritual. Life
rejects its value by serving spiritual values (Scheler, 2014).
Fourth, values are higher if they have a "depth of pleasure", but not an ordinary sensory pleasure, but "the
experience of fulfillment" (Erfullungserlebnis). "Deeper" than the other we call a pleasure in the sense of some value
if its existence is shown to be independent of the sense of other values, and vice versa. Thus, for example, the
sensual pleasures and naive joys of any solemnity or walk only satisfy us if we are content in the deep realm of our
being, in what is most "serious" for us. The unhappiness in this deep layer is often the cause of uninterrupted
running after joy. "Each of the one thousand forms of practical hedonism is always a sign of 'no satisfaction' in terms
of high values" (Polisi, 2018).
Finally, the fifth criterion for the height of a value is the degree of its relativity or its relation to "absolute values".
The value of 'liking' is' relative ', it refers to the being that sensually feels, it is conditioned by the existence of such
being, and there are' absolute values', and these would be 'they the values that exist for a "pure" feeling (supposed,
loved ones), that is, for a feeling that is independent of the being of sensuality and of being in relation to its
functioning and its laws of operation (Georgos Gurvitch, 1930). Such would be spiritual values in general.
In pre-industrial societies values have been less differentiated from the object to which they have always been
oriented. Their knowledge in those societies has been very low, so scientific analysis of them has not been at the
proper analytical level.
With the development of societies, the need for recognition and the role they have had in society has increased.
Thus, with the first attempts at their recognition, philosophy began. From her point of view she raised the principle
question for their analysis, namely: are there values objectively and independently of man and his assessments, or
are they merely subjective projections that people give to things which they use in society.
The notion of value can be differentiated in many ways. In axiology, value has the function of orienting the criteria
of value, such as beauty, good, wisdom.
In the opinion of A. Agnesh Heleres, philosophy has always studied values, and that it can best respond to their
objectivity or subjectivity.
The medieval philosophical explanation given to values has been based on religious concepts. That explanation is
based on the principle that one should leave God and man's destiny. Through these links philosophy influenced
certain social institutions, the politics of certain classes, and thus the activity of the people belonging to these
classes. It is only through these links that philosophical conceptions exert influence on the economic basis of
society.
3. CONCLUSION
Philosophy is therefore an integral element of the development forces of society. It also influences the changing
world and is not the only dimension of its explanation. Like the various ideological fields, especially those that are
more distant from the social base, which are determined by the economic moment, mostly only through the various
links of social superstructure, social psychology and other concrete forms of social consciousness, thus the reverse
impact of these ideological forms (especially religion and philosophy) on the social basis is usually carried out
through the various links that exist between the economic base and these more abstract conceptual forms (Polisi,
2018).
They "exert the opposite effect on all economic development" but mostly through a range of elements and indirect
causes.
If certain philosophies have an active influence on the process of movements and various socio-political and
economic wars, then it can be deduced from this that in the scientific study of such movements one must also take
into account the philosophy of a particular era, regardless of the active impact it will have and how that impact is
exercised, ie. through which links.
There are two main directions in the philosophy of history so far: philosophical materialism and philosophical
idealism. Philosophical materialism holds that matter is of primary importance, whereas the spirit world was born in
the process of the development of matter, as a special quality of highly organized matter. On the contrary,
philosophical idealism is such a philosophical system that one thinks that the spiritual substance is primary and the
demigod of material reality. The ideal world has existed before the material world, it is the creator of the material
substance. The eternal is only the world of ideas, and the material world is only a dim copy of the world of ideas, as
the ancient philosopher Plato used to say, one of the greatest idealistic philosophers.
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The study of totality, due to a wide spectrum of application of this concept, particularly in the institutional context,
gives rise to many problems and requires a relatively diverse knowledge from different fields of social life. The
research tools being proposed allow one to standardise especially the measurements of totality in quantitative
research and establish a common ground for comparative analyses (Szczepański, 1970). The two main philosophical
directions have different variants, which have arisen in the process of developing philosophical thought. The main
variants of philosophical materialism are: ancient materialism, seventeenth- and eighteenth-century mechanical
materialism, and dialectical materialism. The main forms of philosophical idealism are: objective and subjective
idealism, whose ultimate consequence is solipsism. The particular philosophical direction that arose towards
reconciling these two extreme philosophical forms is philosophical dualism. According to this, there are two basic
substances, separated from one another - Matter and the soul. Unable to interpret the relation between these two
substances, and the relation and relation between them cannot be denied, philosophical dualism is greatly reduced to
materialism or idealism.
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BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF THE INTRODUCTION OF THE VETERINARY
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Abstract: Food chain legislation is harmonized at EU level and requires Member States to develop national
implementing measures. At the same time, this legislation is constantly updated, which is why it is necessary to
constantly review the extent to which the necessary changes are being made to the national legislation on its
implementation.
With the White Paper on Food Safety of 2002, the EC is calling for a radical revision of existing hygiene legislation,
according to which special attention should be paid to ensuring healthy and high-quality food for all by improving
standards and control systems that cover safety throughout the food chain, from the farm to consumers and also that
business operators have the primary responsibility for food safety.
In order to strengthen, modernize and streamline the current legal environment and ensure a high level of protection
of human, animal and plant health, the Commission proposed in 2013 a package of five proposals for the revision of
EU food chain legislation.
The approach introduced with this legislative package finds its development in the European Green Pact published
in 2020. The European Green Pact provides guidelines for making Europe the first climate-neutral continent by
2050. It sets out a new, sustainable and inclusive growth strategy to boost the economy, improve health and quality
of life. people, to take care of nature and to take into account the interests of all.
With this work we set a goal to review the implementation of Regulation in national legislation, and in particular in
the Food Act in the period of accession and the period of full membership of Bulgaria as a member state.
Based on the review, we can summarize that the development of a draft of a new Law on Veterinary Medicine will
create a systematic and simplified regulation of public relations related to veterinary issues, animal diseases and
zoonoses, veterinary products and full compliance with the draft of a new ATM with the legislation of the European
Union; ensure the correct implementation of the European Commission's package of EU legislation on the agri-food
chain and thus streamline and simplify the national legal framework in this area; unified procedures are applied and
the implementation of coordinated control for compliance with the requirements of the European law and the
Bulgarian legislation along the whole food chain is achieved; a systematized and simplified normative regulation of
the public relations related to the veterinary medical issues, the diseases of animals and zoonoses, veterinary medical
products and full compliance of the new AIA with the legislation of the European Union has been created; ensure
the correct application of the European Commission's package of EU legislation on the agri-food chain and thus
streamline and simplify the national legal framework in this area.
Keywords: food quality and safety, Food Act

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
НОРМИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ В ЗАКОНА ЗА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
Веселин Киров
Лесотехнически университет, Факултет по ветеринарна медицина, kirovvk@gmail.com
Абстракт: Законодателството относно хранителната верига е хармонизирано на ниво ЕС и изисква
държавите-членки да разработят национални мерки по прилагането му. В същото време това
законодателство постоянно се актуализира, поради което е необходимо да се прави постоянен преглед
доколко се извършват необходимите промени в националното законодателство относно прилагането му.
С „Бялата книга по безопасност на храните― от 2002г. ЕК определя радикална ревизия на съществуващото
хигиенно законодателство, според която особено внимание трябва да се обърне на осигуряването на
здравословни и висококачествени храни за всички чрез подобряване на стандарти и системи за контрол,
които обхващат безопасността по цялата хранителна верига, от фермата до потребителите, а така също, че
бизнес операторите носят първичната отговорност за безопасността на храните.
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С цел укрепване, модернизиране и рационализиране на настоящата правна среда и да се гарантира високо
равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията, Комисията предложи през 2013 г. пакет
от пет предложения за преразглеждане на законодателството на ЕС по хранителната верига.
Подходът, въведен с този законодателния пакет намира своето развитие в публикуваният през 2020г.
Европейският зелен пакт. Европейският зелен пакт дава насоките за превръщането на Европа в първия
неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. В него се определя нова, устойчива и
приобщаваща стратегия за растеж, чрез която да се стимулира икономиката, да се подобрят здравето и
качеството на живот на хората, да се полагат грижи за природата и да се вземат предвид интересите на
всички.
С настоящата работа си поставихме за цел да направим преглед на на въвеждане на европейските норми по
по здравеопазване на животните в националното законодателство, и по- специално в Закона за
ветеринарномедицинската дейност в периода на присъединяване и периода на пълноправното членство на
България като държава членка на ЕС.
На база на направения преглед, можем да обобщим, че с разработването на проект на нов Закон за
ветеринарномедицинската дейност ще се създаде систематизирана и опростена нормативна уредба на
обществените отношения, свързани с ветеринарномедицинските въпроси, болестите по животните и
зоонозите, ветеринарномедицински продукти и пълно съответствие на проекта на нов ЗВД със
законодателството на Европейския съюз; осигури правилно прилагане на пакета от регламенти от
Европейската Комисия на законодателството на ЕС по агрохранителната верига и по този начин ще се
рационализира и опрости националната правна рамка в тази област; се прилагат унифицирани процедури и
се постигне осъществяването на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското
право и българското законодателство по цялата хранителна верига; се създаде систематизирана и опростена
нормативна уредба на обществените отношения, свързани с ветеринарномедицинските въпроси, болестите
по животните и зоонозите, ветеринарномедицински продукти и пълно съответствие на новия ЗВД със
законодателството на Европейския съюз; се осигури правилно прилагане на пакета от регламенти от
Европейската Комисия на законодателството на ЕС по агрохранителната верига и по този начин ще се
рационализира и опрости националната правна рамка в тази област.
Ключови думи: здравеопазване на животните, Закон за ветеринарномедицинската дейност
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Законодателството относно хранителната верига е хармонизирано на ниво ЕС и изисква държавите-членки
да разработят национални мерки по прилагането му. В същото време това законодателство постоянно се
актуализира, поради което е необходимо да се прави постоянен преглед доколко се извършват необходимите
промени в националното законодателство относно прилагането му. Основните правила на ЕС относно
законодателството в областта на храните са определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на
общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски
орган за безопасност на храните и за определяне на процедурите относно безопасността на храните, така
наречения Общ закон за храните на ЕС (Костов, И. 2016).
Преди двадесет години, след поредица от кризи в областта на безопасността на храните, Европейската
комисия публикува Бяла книга за безопасността на храните, която съдържа подробни предложения за нови
законодателни стъпки, за да се гарантира съгласуван и прозрачен набор от правила, засилващи контрола от
фермата до масата, основани на системата за научни консултации, така че да се гарантира високо ниво на
човешко здраве и защита на потребителите. Този процес започва на Европейският съвет, проведен в
Хелзинки на 10 и 11 декември 1999 г., който дебатира разширяването на Съюза и предстоящата
институционална реформа. В заключителния документ от срещата по отношение на общественото здраве и
безопасността на храните е записано, че особено внимание трябва да се обърне на осигуряването на
здравословни и висококачествени храни за всички чрез подобряване на стандарти и системи за контрол,
които обхващат безопасността по цялата хранителна верига, от фермата до потребителите (Костов, И.2019).
Бялата книга по безопасност на храните от 2000 г. въвежда нова концепция на ЕС за ефективна и цялостна
защита на потребителите, свързани с тяхното здраве. Според нея това се постига като резултат от мерки,
които трябва да бъдат взети на всички етапи на хранителната верига - подход „от фермата до масата―. С
„Бялата книга по безопасност на храните― ЕК определя радикална ревизия на съществуващото хигиенно
законодателство, според която бизнес операторите носят първичната отговорност за безопасността на
храните. Това важи в пълна сила и за фермерите, отглеждащи животни.
Хранителната верига се определя като цялостна верига на производство, събиране, преработка,
транспортиране, съхранение и дистрибуция на фуражи и храни от първичното производство до крайния
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потребител (концепция „от обора до масата―). Законодателството относно хранителната верига е
хармонизирано на ниво на ЕС и изисква държавите-членки да разработят национални мерки по прилагането
му. В същото време това законодателство постоянно се актуализира, поради което е необходимо да се прави
преглед доколко се извършват необходимите промени в националното законодателство за прилагането му
(Костов, И., Киров, В, Николова, Г. 2019).
За да се постигне целта за укрепване, модернизиране и рационализиране на настоящата правна среда и да се
гарантира високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията, Комисията предложи
през 2013 г. пакет от пет предложения за преразглеждане на законодателството на ЕС по хранителната
верига. Анализирайки тази рамка, Илиян Костов (2018) подчертава, че с неговото въвеждане ще се постигне
значително подобряване на ефективността на официалния контрол по безопасност на храните и нивото на
защита срещу рисковете за здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към
животните в Съюза.
От петте предложения, най-голямо значение за Закона ветеринарномедицинската дейнст имат Регламент
(EС) 2017/625 относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се
гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно
здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за
растителна защита и Регламент (ЕС) 2016/429 - законодателство за здравеопазването на животните.
Подходът, въведен със законодателния пакет от 2013г. намира своето развитие в публикуваният през 2020г.
Европейският зелен пакт. Европейският зелен пакт дава насоките за превръщането на Европа в първия
неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. В него се определя нова, устойчива и
приобщаваща стратегия за растеж, чрез която да се стимулира икономиката, да се подобрят здравето и
качеството на живот на хората, да се полагат грижи за природата и да се вземат предвид интересите на
всички.
В сърцевината на Зеления пакт е стратегията „От фермата до трапезата“. Тя дава комплексен отговор на
предизвикателствата пред устойчивите продоволствени системи, като признава неразривните връзки
между здравето на хората, здравето на обществата и здравето на планетата. Стратегията заема
централно място и в програмата на Комисията за осъществяване на целите на ООН за устойчиво развитие.
Стратегията „От фермата до трапезата― представлява нов комплексен подход към значението, което отдават
европейците на устойчивостта. Създаването на благоприятна продоволствена среда, която улеснява избора
на здравословен и устойчив начин на хранене, ще бъде от полза за здравето и качеството на живот на
потребителите и също така като цяло ще намали свързаните със здравето разходи за обществото Хората
обръщат все по-голямо внимание на въпросите, свързани с околната среда, здравето, обществото и етиката,
и търсят повече стойност в храната, отколкото когато и да било. Основни тематики свързани с безопасността
и контрола на храните, които ще лефлектират в сега действащия Закон са осигуряване на устойчиво
производство на храни, гарантиране на продоволствената сигурност, задължително етикетиране за
хранителната стойност, намаляване на загубата и разхищението на храни и борба с измамите с храни по
веригата за доставки на храни. Ето защо от решаващо значение е да има политика на нулева толерантност с
ефективни възпиращи мерки (Костов, И., 2020).
2. ЦЕЛ
С настоящата работа си поставихме за цел да направим преглед на на въвеждане на европейските норми по
здраве на животните
в националното законодателство, и по- специално в Закона за
ветеринарномедицинската дейност в периода на присъединяване и периода на пълноправното членство на
България като държава членка на ЕС.
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За да се постигне целта за укрепване, модернизиране и рационализиране на настоящата правна среда и да се
гарантира високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията, Комисията предложи
през 2013 г. пакет от пет предложения за преразглеждане на законодателството на ЕС по хранителната
верига. Пакетът от мерки представя модернизиран, опростен и съобразен в по-голяма степен с рисковете
подход за защита на здравето на хората и животните и въвежда по-ефикасни инструменти за контрол.
Пакетът допринася и за осигуряването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с
целите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – Европа 2020 . Той представлява
отговор на призива за целесъобразно опростяване на нормативната уредба и по-интелигентно регулиране с
цел намаляване на административната тежест за предприятията и да се опрости регулаторната рамка.
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Особено внимание е обърнато на въздействието на тази нормативна уредба върху малките и средните
предприятия и микропредприятията, като се предлага те да се освободят от събирането на такси.
От петте предложения, в момента са публикувани следните регламенти имащи отношение към
ветеринарната дейност:
Регламент (ЕС) № 652/2014: С Регламент (ЕС) № 652/2014 се установяват разпоредбите за управлението на
разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях,
здравето на растенията и растителния репродуктивен материал .
Считано от 1 януари 2021 г., този Регламент ще се отмени от нов Регламент на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително
малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС)
№ 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826. Тази програма ще
обединява дейности, финансирани по пет предходни програми в областите конкурентоспособност на
предприятията, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на
политиката на Съюза относно финансовите услуги и по отношение на хранителната верига, или по няколко
бюджетни реда на Комисията, всички те свързани с вътрешния пазар и конкурентоспособността на МСП.
Всички тези дейности са обединени от общите си цели за регулиране, изпълнение, улесняване,
правоприлагане и защита по отношение на различните дейности и участници в рамките на вътрешния пазар,
както и за запазване на непрекъснатостта на функционирането на вътрешния пазар.
Регламент (ЕС) 2016/429 - законодателство за здравеопазването на животните: С Регламента за
здравеопазване на животните се въвежда еднакъв подход в областта на здравеопазването на животните и
заменя действащото европейско законодетелство, което се състоеше от редица близки по същество и
взаимосвързани основни актове. С тях се установяваха ветеринарните изисквания по отношение на
търговията, въвеждането на животни и продукти, обявяване възникването за заболявания, мерките за
контрол и ликвидиране на болести, както и финансирането на тези мерки, но липсваше цялостна правна
рамка, която да установява хармонизирани принципи в областта на здравеопазването на животните.
Регламента ще се прилага от 21 април 2021 г. с изключение на член 270, параграф 1 и член 274, които се
прилагат от датата на влизането му в сила.
Съгласно изискванията на Регламента в срок до края на 2019 г. Европейската комисия трябваше да приеме
делегиращи актове относно: стратегии за контрол на конкретни заболявания, цели и срокове за прилагане на
програмите за ликвидиране на заболявания, правила за определяне и запазване на статут „свободен от
заболяване― и други. Пълният списък на предлаганите делегирани актове и актовете за изпълнение, които
трябва да бъдат подложени на повторно разглеждане съгласно законодателство за здравеопазването на
животните, все още не е изцяло изготвен.
Регламент (EС) 2017/625: С Регламента се въвеждат изискванията относно официалния контрол и другите
официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на
храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях,
здравето на растенията и продуктите за растителна защита .
В допълнение на регламентите от пакета, слените два регламента имат също отношение към здравеопазване
на животните:
Регламент (ЕС) 2019/4: С Регламента се въвеждат изискванията относно производството, пускането на
пазара и употребата на медикаментозни фуражи. С него се определят правила, които ще имат значително
влияние върху отглеждането и развъждането на животни (включително животни, които не се отглеждат за
производство на храни) и върху производството на продукти от животински произход. Възприети са и
допълнителни мерки за засилване на ефективното функциониране на вътрешния пазар и за изричното
предоставяне на възможност за лечение на животни, които не се отглеждат за производство на храни с
медикаментозни фуражи.
Регламент (ЕС) 2019/6: С Регламента се установявт високи стандарти за качество, безопасност и
ефикасност на ветеринарномедицинските продукти в отговор на широко изразени опасения относно
защитата на общественото здраве и здравеопазването на животните, хармонизират се правилата за
разрешаване на ветеринарномедицински продукти и за пускането им на пазара в ЕС.
Съвременно състояние на националното законодателство по здравеопазване на животните на
национално ниво
Досега на национално ниво ветеринарното законодателство се регулираше от следните закони:
Закон за ветеринарномедицинската дейност. Първият ЗВМД след промените е приет през 1999 г., Законът
за ветеринарномедицинската дейност от 1999г. регламентира всички дейности, насочени към
осъществяването на ветеринарномедицинската дейност по опазване на здравето и продуктивността на
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животните, гарантиране на качеството и безвредността на продуктите от животински произход, както и
опазването на околната среда при извършване на дейностите – обект на ветеринарномедицински контрол в
новите условия. На 18.07.2000 г. влиза в сила Правилник за прилагане на ЗВМД152 от 1999 г.
В впоследствие през 2005 г. е приет нов Закон за ветеринарномедицинската дейност. С последната промяна
през 2005г. Законът урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и
контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство
на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ). На негово
основание са издадени всички подзаконови нормативни актове в областта на ветеринарномедицинската
дейност. В закона беше обособена специална глава, изготвена съвместно с от експерт на Европейската
комисия (глава „Дюби―) - Глава V „Ветеринарномедицински изисквания към животни, зародишни продукти,
суровини и храни от животински произход и странични животински продукти―, с която се въвеждат
принципите на вътре-общностната търговия, на база на тогава действащите директиви и регламенти. В
последствие и този закон беше променян почти всяка година.
Ветеринарномедицинската дейност обхваща различни области като опазване здравето на животните и
хуманното отношение към тях; опазване здравето на хората от зоонози; добив и съхранение на зародишни
продукти; безопасност на суровини и храни от животински произход при тяхното производство и
транспортиране; безопасност на фуражи, фуражни добавки и премикси при производство, пускане на пазара,
търговия, внос, износ, транзитно преминаване, съхранение и употреба; обезвреждане на странични
животински продукти и на продукти, получени от тях; опазване на околната среда от вредните въздействия
на животновъдството и свързаните с него производства; пускане на пазара, търговия и обмен на животни,
зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и
продукти, получени от тях; внос, износ и транзитно преминаване на животни, суровини и храни от
животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични
растителни продукти, фуражи, фуражни добавки и премикси; производство, внос, търговия, съхранение и
употреба на ветеринарномедицински продукти (ВМП); производство, внос, търговия, съхранение и употреба
на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства; ветеринарномедицинска наука, лабораторна
дейност, диагностика и експертиза; условията и реда за упражняване на ветеринарномедицинска професия и
ветеринарномедицинска практика.
През м. април 2015 г. беше проведена среща с експерти по безопасност на храните от Министерство на
земеделието, храните и горите. На нея беше посочено, че е необходимо да се направят изменения в Закона за
храните, тъй като в настоящия Закон има твърде много административни тежести за официалния контролен
орган и за бизнес операторите. На второ място се дискутира от Регламент (ЕС) 2017/625, който отмени
поетапно Регламент (ЕС) № 882/2004. Трето, беше констатирано, че официалният контрол, извършван от
официалния контролен орган, в момента не работи добре. Режимът е командно-административен и не
включва подхода на оценката на риска. В периода на дискусии и преразглеждане на законодателството на
ЕС се извърши и преглед и на националното законодателство в областта на хранителната верига.
По отношение на действащия тогава Закон за ветеринарномедицинската дейност се отчете, че е е нужна е
принципно нова философия и архитектура, която да съответства на европейските принципи за високо ниво
на защита на здравето на човека и потребителските интереси по отношение на храните, чрез прилагане на
интегриран подход за контрол по цялата хранителна верига по отношение на безопасността и качеството на
храните съгласно Регламент (ЕС) 2017/625 и Регламент Регламент (ЕС) 2016/429.
Нов Закон за ветеринарномедицинската дейност
На база на направените анализи следните варианти за постигане на целите биха могли да се разгледат
Вариант 1:
Работи се върху сега действащият Закон за ветеринарномедицинската дейност, както следва:
Прави се преглед на всички текстове от Закона и подзаконовите актове (наредби) за съответствие с
последните изменения на законодателството на ЕС по здравеопазване на животните, и по- специално
законодателството споменато по-горе в този анализ. Въвеждат се само:
а) изискванията от Регламент (EС) 2016/429, регламентите за прилагане и делегираните регламенти
издадени на негово основание;
б) Регламентите от пакета за ВМП, Регламент (ЕС) 2019/4 и Регламент (ЕС) 2019/6;
Законът включва досегашните изисквания за регулиране на ветеринарномедицинската дейност на
национално ниво (ветеринарномедицинската наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза;
условията и реда за упражняване на ветеринарномедицинска професия; ветеринарномедицинската
практика.).
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Вариант 2: Освен нормите по вариант 1 се въвеждат и нови текстове за застраховане и обезщетения на
животните в случай на кризи.
Вариант 3: Въвеждат се нормите по вариант 2, но общите и специфичните изисквания към
ветеринарномедицинските продукти ще бъдат уредени в отделен закон.
Сравняването на представените варианти показва, че при запазване на настоящата ситуация и
евентуалното частично актуализиране на нормативната уредба (Вариант 1 и Вариант 3) не могат да
бъдат подкрепени. При Вариант 2 ще се изготви нов ЗВМД, който ще запази своята структура и
интегритет, но ще включва цялостната модерна правна рамка на общностното ветеринарно
законодателство.
За да се постигне това е необходимо да се осъществи преглед на всички текстове от сега действащия Закон и
подзаконовите нормативни актове за съответствие с последните изменения на ветеринарнарното европейско
право (Регламент (EС) 2016/429, Регламент (ЕС) 2019/6, регламентите за прилагане и делегираните
регламенти издадени на тяхно основание и други). По този начин ще се идентифицират всички изисквания
(процедури) и кои елементи от новите европейски акта трябва да бъдат въведени в закона. Също така ще се
направи и преглед на всички отменени директиви, транспонирани в наредби или текстове от ЗВМД за
отмяна или промяна съгласно Приложение 5 от Регламент (EС) 2016/429. На тази база ще се изменят или
отменят всички наредби и текстове към закона и ще се осигури пълна хармонизация без наличие на пропуск.
Законът ще включва досегашните изисквания за регулиране на ветеринарномедицинската дейност на
национално ниво (ветеринарномедицинската наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза;
условията и реда за упражняване на ветеринарномедицинска професия; ветеринарномедицинската
практика.). Ще се въведат нови текстове за застраховане и обезщетения на животните в случай на кризи
съгласно изискванията, заложени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета. Целта е да се създаде взаимоспомагателен фонд за изплащане на финансови
обезщетения на земеделските стопани за икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични
явления или от поява на болест по животните като част от работата за управление на риска по
агрохранителната верига.
С приемането на този вариант ще се и въвеждане на хармонизирана рамка за споделяне на разходите и
отговорностите.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На база на направения преглед, можем да обобщим, че Законът от 20059г и последващите му изменения
съдържат текстове, касаещи предприсъединителния период и нерелевантна на днешните реалности законова
база. С публикуването на новия Закон за ветеринарномедицинската дейност се постигат следните резултати:
 създаде систематизирана и опростена нормативна уредба на обществените отношения,
свързани
с
ветеринарномедицинските
въпроси,
болестите
по
животните
и
зоонозите,
ветеринарномедицински продукти и пълно съответствие на новия ЗВДЗ със законодателството на
Европейския съюз
 ще се осигури правилно прилагане на пакета от регламенти от Европейската Комисия на
законодателството на ЕС по агрохранителната верига и по този начин ще се рационализира и опрости
националната правна рамка в тази област.
 гарантиране прилагането на унифицирани процедури и постигне осъществяването на
координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство
по цялата хранителна верига
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TESTIMONY OF THE WITNESS AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN
THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Besjan Pollozhani
South East European University, Republic of N. Macedonia, bp22993@seeu.edu.mk
Abstract: The subject of research for this paper is the testimony of the witness as an evidence in criminal procedure
in the Republic of North Macedonia, as well as from the comparative aspect, starting from the its historical aspect
and until the modern law, respectively analyzing the overall aspects that are related to the testimony of the witness,
such as: notions of testimony and the witness, the criteria that are needed to be represented in the quality of a
witness, individuals that can be represented in the quality of a witness, individual that cannot be represented in the
quality of a witness, the rights of the witness during interrogation, the procedure of questioning the witness, types of
witnesses, the duty of the witness to testimony, the psychological aspect in the process witnessing as well as in other
aspects.
The testimony of the witness represents one of the evidences that requires analyzes and study in depth. In our
country, we can find studies and analyses on this issue also in other scientific researches, but the same has not been
analyzed from the comparative aspect. The importance of this paper is expressed because it addresses one of the key
aspects of criminal procedure law, which means the testimony of the witness in the criminal process in order to
achieve a clearer and more accurate picture of the case.
Keywords: witness, testimony, evidence, Law on criminal procedure, comparative aspect

DËSHMIA E DËSHMITARIT SI PROVË NË PROCEDURË PENALE NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT
Besjan Pollozhani
Universiteti I Evropës JugLindore, Maqedonia e Veriut, bp22993@seeu.edu.mk
Abstrakt: Lëndë e hulumtimit të këtij punimi është dëshmia e dëshmitarit si provë në procedurë penale në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe nga aspekti krahasues, duke filluar që nga aspekti historik i saj e deri tek
e drejta pozitive ose bashkëkohore, gjegjësisht analizimi i aspekteve të përgjithshme që lidhen me dëshminë e
dëshmitarit, siç janë: nocionet e dëshmisë dhe dëshmitarit, kushtet që duhet të plotësohen për t`u paraqitur në
cilësinë e dëshmitarit, personat që mund të paraqiten në cilësinë е dëshmitarit, personat që nuk mund të paraqiten në
cilësinë e dëshmitarit, të drejtat e dëshmitarit gjatë marrjes në pyetje, procedura e pyetjes së dëshmitarit, llojet e
dëshmitarëve, obligimi i dëshmitarit për të dëshmuar,aspekti psikologjik në procesin e të dëshmuarit si dhe aspekte
të tjera.
Dëshmia e dëshmitarit paraqet një nga provat që kërkon analizë dhe studime të thella. Në vendin tonë studime dhe
analiza mbi këtë çështje hasim edhe nga hulumtime të tjera shkencore, mirëpo e njëjta nuk është analizuar edhe nga
aspekti krahasues.Rëndësia e këtij punimi vjen në shprehje, ngaqë trajton një ndër aspektet kyçe të së drejtës së
procedurës penale, që nënkupton dëshminë e dëshmitarit në procesin penal për të arritur një pasqyrë më të qartë dhe
më të saktë mbi rastin e caktuar.
Fjalët kyçe: dëshmitari, dëshmia, provë, e drejta e procedurës penale, aspekti komparativ.
1. HYRJE
Kriminaliteti si fenomen i ndërlikuar ka ekzistuar prej në të kaluarën dhe ende vazhdon të shfaqet në përmasa edhe
më të mëdha. Format e shfaqjes dhe manifestimit të tij gjatë tërë rrjedhës së historisë njerëzore janë nga më të
ndryshmet. Edhe pse ekziston një numër i madh i dispozitave juridike të cilat janë të inkorporuara në legjislacionet
penale për ndëshkimin e veprimeve të kundërligjshme, ato përsëri shfaqen dhe në vazhdimsi po ndërmerren veprime
kriminale në shoqëri, ku për këtë arsye angazhimi i organeve kompetente për parandalimin e kriminalitetit si dhe
risocializimin e kryerësve të atyre krimeve, paraqitet si synim kryesor.
Dëshmia e dëshmitarit si provë e rëndësishme në procedurë penale ka ekzistuar që në të kaluarën, pra ajo është
përdorur që në fazat e para të reagimit shoqëror për ndriçimin e të gjithë çështjeve konkrete penale dhe zbulimin e
kryerësve të atyre veprimeve kriminale dhe vazhdon të jetë evidente dhe prezente edhe në procedurat penale
bashkëkohore.
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Duke u bazuar në aspektin historik, mënyrat e marrjes dhe shqyrtimit të dëshmisë së dëshmitarit në procesin e të
provuarit, kanë pësuar ndryshime thelbësore duke u inkorporuar metoda më humane me të cilat garantohet
respektimi i lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dhe qytetarit, të parapara edhe si kategori kushtetuese.
Dëshmia e dëshmitarit në procedurë penale paraqet një nga provat më të rëndësishme gjatë procesit të të provuarit e
cila ka ndikim direkt në zbardhjen e çështjes penale konkrete.Rëndësia e saj vërehet në atë se në praktikën e
Gjykatësve dhe Prokurorëve ka pasur raste të cilat në të cilat çështja penale konkrete ka marrë formë të prerë duke
marrë parasysh edhe dëshminë e dëshmitarit të dhënë, gjë të cilën e kam konfirmuar edhe me intervistat e realizuara
me Gjykatës dhe Prokuror në Gjykatën Themelore në Strugë si dhe në Prokurorinë Publike në Strugë.
Në të gjithë procedurën penale, Gjykatësi gjatë shushitjes së provave i jep rëndësi të veçantë dëshmisë së një ose më
shumë dëshmitarëve, e sidomos dëshmitarëve okular pasiqë ato janë persona që drejtpërsëdrejti e kanë perceptuar
rastin konkret, pra të gjithë ndodhinë.
2. MATERIALI DHE METODAT
Metodologjia e përdorur për përgatitjen e këtij punimi bazohet në një studim të kujdesshëm dhe hulumtim të thellë.
Hulumtimi i kësaj teme është i mbështetur nga të dhëna dhe burime të ndryshme.
Materialet dhe literatura e përdorur për këtë punim kanë për qëllim të nxjerrin në pah rëndësinë e dëshmisë së
dëshmitarit e cila ka një ndikim të madh në zbardhjen e plotë të një rasti të caktuar dhe marrjen e një vendimi
gjyqësor të drejtë dhe objektivë.
Metodat kryesore që janë përdorur për mbledhjen e të dhënave janë:
1.Leximi i literaturës së përshtatshme për këtë çështje, e sidomos asaj juridike
2. Intervistimi
3. Të dhëna nga interneti;
Gjatë këtij punimi kam përdorur këto metoda:
1. Metodën dogmatike juridike,
2. Metodën empirike apo historike.
3. REZULTATI
Sëpari, nga ky punim përcaktohet rëndësia e dëshmisë së dëshmitarit në procedurë penale ku në raste të caktuara
konsiderohet edhe si mbretëreshë e provave.
Konsiderohet mbretëresh e provave sidomos në rastet kur nuk ekzistojnë prova të tjera në procedurë penale dhe si
provë e vetme dhe e rëndësishme paraqitet dëshmia e një ose më shumë dëshmitarëve.
Rëndësia e dëshmisë së dëshmitarit përcaktohet edhe në legjislacionin penal bashkëkohor e cila i jep rëndësi të
veçantë kësaj prove gjatë procesit të të provuarit.
Gjithashtu kjo vërtetohet edhe në intervistat e realizuara me Gjykatës dhe Prokuror në Gjykatën Themelore në
Strugë si dhe në Prokurorinë Publike në Strugë, ku të intervistuarit e konsideronin dëshminë e dëshmitarit si provë
shumë të rëndësishme në aspektin praktik e cila duhet që të analizohet dhe konfirmohet me kujdes të veçantë sepse
jo çdoherë mund të vijmë deri tek dëshmia e drejtë dhe e saktë, pasiqë në disa raste dëshmia mund të jetë jo e
saktë,ku praktika sipas tyre njeh edhe raste të tilla.
Gjithashtu, në aspektin praktik ato konfirmuan se ka pasur raste kur nuk ka pasur prova të tjera përveç dëshmisë së
dëshmitarit dhe me çrast dëshmia e dëshmitarit është konsideruar si mbretëresh e provave në atë rast konkret.
Pra, nga e gjithë kjo mund të konstatojmë se dëshmia e dëshmitarit në procedurë penale është e një rëndësie të
veçantë e cila mund ta konfirmojë edhe vendimin e çështjes penale konkrete për këtë arsye edhe Gjykatësit kësaj
prove i japin rëndësi të veçantë.
4. PËRFUNDIM
Ky punim shkencor është i një rëndësie të veçantë për arsye se një fenomen shumë i rëndësishëm në procedurë
penale siç është dëshmia e dëshmitarit si provë në procedurë penale është analizuar duke u bazuar në literaturën
juridike të vendit, por ajo që është e veçantë është se është analizuar edhe në aspektin praktik e cila më së përafërti
na jep pasqyrë më të qartë rreth mbarëvajtjes së kësaj prove në procedur penale.
Pra, nga ky punim në mënyrë të qartë konfirmohet rëndësia e dëshmisë së dëshmitarit si provë në procedurë penale
si dhe kujdesi i cili duhet ti përkushtohet marrjes së dëshmisë së dëshmitarit.
5. REKOMANDIME
Dëshmia e dëshmitarit si provë në procedurë penale paraqet një lëmi shumë të gjërë e cila kërkon studim dhe
analizim dhe vazhdueshëm në çdo kohë duke e bazuar në legjislacionin bashkëkohor penal. Duke e pasur parasysh
rëndësinë e kësaj prove në procedurë penale si dhe shtrirjen e saj të gjërë në procedurë penale, është e nevojshme që
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kjo temë ose kjo sferë të analizohet edhe në aspektë të tjera ose në këndvështrime të tjera të cilat do të plotësojnë ose
do të rrumbullaksojnë këtë çështje në procedurë penale.
6. MIRËNJOHJE
Për të realizuar këtë punim shkencor, përveç materialeve të shfrytëzuara, të një rëndësie të veçantë janë edhe
individët të cilët me ndihmën e tyre të ofruar, arrita në përfundimin e këtij punimi shkencor.
Fillimisht faleminderoj Drejtorin e Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës - Prof. Dr. Ylber Sela për ndihmën e ofruar si
dhe për motivacionin e dhënë për të përfunduar me sukses këtë punim shkencor.
Gjithashtu faleminderoj edhe Gjykatësin nga Gjykata Themelore në Strugë dhe Prokurorin nga Prokuroria Publike
në Struga të cilët na e bënë më të qartë rëndësinë e dëshmisë së dëshmitarit në procedurë penale.
Faleminderoj edhe mikun tim Dardan Eminin për ndihmën e ofruar në çështjen e përkthimit të pjesëve të caktuara
nga gjuha Angleze.
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COMPONENTS OF THE SALE CONTRACT
Nurten Kala Dauti
Faculty of Law Iustinianus Primus- Skopje, R.N. Macedonia, n.kala@eust.edu.mk
Suzana Stosevska Nikolovska
Faculty of Law Iustinianus Primus- Skopje, R.N. Macedonia, stosevska79@yahoo.com
Abstract: The contract as an institute of civil law which is taught in the law of obligations, is created with the
consent of the wills of its subjects. The sales contract is the most common contract because most of the exchange of
goods is done (made) with this contract.The contract of sale arises on the basis of the free declaration of the will of
the contracting parties, a will that leads to the creation, modification and termination of rights and obligations.
In order for the contract of sale to be realized, the contracting parties must enjoy the ability to act, as well as express
their will either as a seller or a buyer, and the item and its price must be determined. The items to which the sales
contract is related can only be items that are in circulation. With exception, items that have limited legal circulation
may also be subject. But special rules apply to them. The object of the sales contract can be movable and immovable
items, consumable items, non-consumable items, etc. In addition to items as the subject of the contract of sale may
also be property rights. The price of the item is an essential element, as it is the amount of money the buyer pays the
seller for the item. The sale price is determined by the contracting parties, the parties can agree that the price
corresponds to the real value of the item, also be determined in money, because otherwise it may be another
contract.So the contract of sale is a consensual and rewarding contract.
With the conclusion of the contract of sale, legal relations of obligations are created, for each contracting party.What
is right for the seller is an obligation for the buyer and vice versa.A very important element is the time and place of
delivery of the item. It is assumed that the seller has delivered the item with his delivery at the time and place
specified in the contract, when the buyer gives the item or the document with which he can receive the item.
The costs of the contract of sale are borne by the buyer, except in cases where the parties at the time of entering into
the contract have agreed otherwise.The parties may provide in the contract that it be resolved when a certain
obligation can not be fulfilled under the conditions provided. In this case the contract is terminated when the
interested party declares to the other party that he will use the condition of termination of the contract. In the event
of termination of the contract, the seller must return the price and pay the buyer the costs and payments made
legally. The buyer must return the item, if it has not been lost or destroyed as a result of his vices.
In addition, the legislator for the creation of the seller and the buyer, in cases of dispute has also guaranteed me a
lawsuit, before the competent elections. When bringing the judgment, the opponent is obliged to take the
circumstances that precede it and do it with the constants of sale and purchase.
Keywords: contract, the seller, the buyer,item, ownership.

PJESËT PËRBËRËSE TË KONTRATËS SË SHITJES
Nurten Kala Dauti
Faculty of Law Iustinianus Primus- Skopje, R.N. Macedonia, n.kala@eust.edu.mk
Suzana Stosevska Nikolovska
Faculty of Law Iustinianus Primus- Skopje, R.N. Macedonia, stosevska79@yahoo.com
Abstrakt: Kontrata si institut i së drejtës civile që mësohet në të drejtën e detyrimeve, krijohet me pajtimin e
vullneteve të palëve të saj. Kontrata e shitblerjes është kontrata më e shpeshtë sepse pjesa më e madhe e shkëmbimit
të mallrave bëhet me këtë kontratë. Kontrata e shitblerjes lind në bazë të deklarimit të lirë të vullnetit të palëve
kontraktuese, vullnet ky që çon deri në krijimin, ndryshimin dhe shuarjen e të drejtave dhe detyrimeve.
Që të mund të realizohet kotrata e shitblerjes palët kotraktuese duhet të gëzojnë zotësi për të veprur, po ashtu të
shprehin vullnetin e tyre qoftë si shitës apo blerës, si dhe të jetë përcaktuar sendi dhe çmimi i tij. Sendet për të cilat
lidhet kotrata e shitjes mund të jenë vetëm sendet që janë në qarkullim. Me përjashtim mund të jenë objekt edhe
sendet që kanë qarkullim të kufizuar juridik. Por për to vlejnë rregulla të veçanta. Objekt kontratës së shitjes mund të
jenë sendet e luajtshme dhe të paluajtshme, sende te konsumueshme, të pakonsumueshme, etj.
Përveç sendeve si lëndë e kontatës mbi shitjen mund të jenë edhe të drejtat pronësore.
Çmimi i sendit është element thelbësor, siç është shuma e parave që blerësi ia paguan shitësit për sendin. Çmimi I
shitjes përcaktohet nga palët kontraktuese, palët mund të mirren vesh që çmimi të i përgjigjet vlerës së vërtet të
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sendit, po ashtu të jetë i përcaktuar në para, sepse përndryshe mund të bëhet fjalë për ndonjë kontratë tjetër. Pra,
kontrata e shitjes është kontratë konsesuale dhe me shpërblim.
Me lidhjen e kontratës së shitjes krijohen marrëdhënie juridike të detyrimeve, për secilën pale kotraktuese. Ajo
çfarë është e drejtë për shitësin është detyrim për blerësin dhe e kundërta. Një element mjaftë i rëndësishëm është
koha dhe vendi i dorëzimit të sendit. Supozohet se shitësi ka dorëzuar sendin me dorëzimin e tij në kohën dhe
vendin e përcaktuar në kontratë, kur blerësit ja jep sendin ose dokumentin me të cilin mund ta marrë sendin.
Shpenzimet e kotratës së shitjes i ngarkohen blerësit, përjashtimisht bëjnë rastet kur palët në momentin e lidhjes së
kontratës janë marrë vesh ndryshe.Palët mund të parashikojnë në kotratë që ajo të zgjidhet kur një detyrim i caktuar
nuk mund të përmbushet sipas kushtetve të parashikuara. Në këtë rast kontrata zgjidhet kur pala e interesuar i
deklaron palës tjetër se do ta përdorë kushtin e zgjidhjes së kontratës. Në rastin e zgjidhjes së kontratës, shitësi duhet
të kthejë çmimin dhe t‘i paguajë blerësit shpenzimet dhe pagimet e bëra ligjërisht. Blerësi duhet të kthejë sendin, në
qoftë se ky nuk ka humbur ose është shkatërruar si rrjedhim i veseve të tij.
Po ashtu, ligjvënësi të drejtat e shitësit dhe blerësit, në rastë kontesti i ka garantuar edhe me padi, para gjykatës
kompetente. Gjatë sjelljes së aktgjykimit, gjykatësi është i obligaur të marrë parasysh rrethanat që i paraprinë dhe
përputheshin me kontatën e shitblerjes.
Fjalë Kuçe: kontratë , shitësi, blerësi,send, pronësi.
1. HYRJE
Ndikimi i së drejtës romake në të drejtën bashkëkohore ka qënë i jashtëzakonshëm .Kontrata e shitblerjes ose emtio
venditio contractus ekziston që në lashtësi. Palët kontraktuese kanë qenë shitësi dhe blerësi..137
Në të drejtën romake kontrata e shitblerjes nuk lidheshte në formën konsesuale, por ajo realizoheshte me shitblerje
reale ose me mancipatio, gjegjësisht këmbimin e mallit për çmim të caktuar. 138 Kontrata e shitblerjes ka filluar të
lidhet në formë konsesuale në shekullin e parë të erës së vjetër. 139 Për të lidhur kontratë palët duhet të gëzonin
zotësi për të vepruar si dhe të kishin përputhje vullneti. Çdo shitblerje mbante dy prestime: shitësi zotërohej se do
ta kalojë mallin në posedim të papenguar të blerësit ( merx), kurse blerësi zotohej se shitësit do t‖ia paguente
çmimin (pretitum). Objekt shitblerjeje mund të ishin të gjitha sendet e trupshme dhe të patrupshme ( të drejtat)
madje edhe sendet e arshme.140
Detyrim i shitësit në bazë të kontratës ishte të dërzojë mallin në kohë dhe vend të caktuar blerësit. Të drejtat e
shitësit mbroheshin me action venditio. Detyrimet e blerësit në bazë të kësaj kontrate ishin që të paguentë çmimin
dhe të marrë mallin. Të drejtate blerësit mbroheshin me action empty. 141
Në të drejtën zakonore shqiptare, rregullohej kontrata mbi shitjen si një ndër kontratat më të rëndësishme, edhe atë
kontratën e shitje me kushte, pakushte, me kapar dhe me dëshmitarë. Në të drejtën zakonore shqiptare nihej edhe
institute i parablerjes, gjë qe vinte në shprehje në shitblerjen e pasurive të patunshme.
2.NOCIONI DHE KUSHTET PËR LIDHJEN E KONTRATËS
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ligji për marrëdhënien e detyrimeve kontratën e shitblerjes e rregullon në
Kreun e VII, nga neni442-540. Kështu që kuptimin e kotratës së shitjes e ka përcaktuar në neni 442, parag 1, me
kontratën e shitjes shitës iobligohet sendin që e shet tia dorëzojë blerësit, ashtu që blerësi të fitojë të drejtën e
pronësisë, ndërsa blerësi obligohet tia paguaj çmimin shitësit. Parag.2. shitësi i një të drejte detyrohet blerësit tia
bartë të drejtën e shitur, nëse për përmbushjen e asaj të drejte kërkon edhe mbajtjen e sendit atëherë, 142tia
dorëzojë edhe sendin.
Në Kodin civil të R.së Shqipërisë, përkufizimin e kontratës e jep në nenin 659, kotrata është veprim juridik me anë
të së cilit disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike. Ndërsa në nenin 705, jepet përkufizimi
i kontratës së shitjes: Kontrata e shitjes ka për objekt kalimin e pronësisë së një sendi ose kalimin e një të drejte
kundrejt pagimit të një çmimi.
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Një nga përkufizimet që haset më shpesh për këtë kontratë eshtë, Kontrata e shitjes eshtë kontratë e tillë, për të
cilën shitësi detyrohet tia dorëzojë sendin blerësit, nga çka ai do të fitoi të drejtën e pronësisë mbi të, blerësi
obligohet tia paguaj çmimin shitësit.143
Karakteristikat e kontratës së shitjes- është kontratë konsesuale, quhet e lidhur në momentin e përputhjes së
vullneteve të kundërta. Me rregull është kontratë joformale, sepse mund të lidhet në çferë do lloj forme, përveç kur
forma është e përcaktuar me ligj ose me marrëveshje, në raste të tilla paraqitet si kontratë formale. Kontrata e shitjes
është kontratë e dyanshme, të drejtat dhe detyrimet janë reciproke. Çka do të thotë se përball të drejtë së njërës palë
qëndron detyrimi i palës tjetër.144 Ka karaker real në rastin e shitjes së sendeve në gjini. Për këto sende pavarësisht
se kontrata mund të hartohet, të nëshkruhet dhe palët të bien dakort për lidhjen e tyre, nuk hynë në fuqi dhe nuk sjell
pasoja juridike derisa nuk është dorëzuar sendi që është objekt kotrate. 145
Që të lidhet kontrata për shitjen duhet të plotësohen kushtet e përgjithshme, siç janë: subjektet, objekti, të drejtat dhe
detyrimet.
3. ELEMENTET E KONTRATËS SË SHITJES
Subjekte të kotratës së shitjes mund të jenë personat fizik dhe personi juridik, të cilët gëzojnë aftësinë për të
vepruar. Aftësa e plotë për të vepruar fitohet me arritjen e moshës madhore (18 vjeç), ose në bazë të martesës të
lidhur midis personave që kanë mbushur 16 vjeç në bazë të lejës nga organi kompetent. 146 Pra, kjo aftësi ndikon në
vlefshmërinë e kontratës. personat e mitur që kanë 15 vjet dhe kanë krijuar marrëdhënie pune mund të lidhin
pavarësisht kontratën mbi shitjen , në të cilën si lëndë e kontratës paraqitet pasuria e fituar nga marrëdhënia e
punës.147 Subjektet që lidhin kontratë të shitjes janë shitësi dhe blerësi, të cilët janë palë kontraktuese në këtë
kontratë. Kontraktuesi që detyrohet të bartë të drejtën e pronësisë së sendit të caktuar ose të drejtën pronësore të
caktuar kontraktuesit tjetër, quhet shitës, kurse kontraktuesi qe detyrohet të paguajë shumën e caktuar të parave, si
çmim, quhet blerës. Me vetë faktin e lidhjes së kontratës së shitjes nuk fitohet e drejta e pronësisë. Kontrata e shitjes
paraqitet si bazë juridike (iustus titulus), e cila është e domosdoshme për fitimin e së drejtës së pronësisë edhe akti i
dorëzimit të sendit, si akt real (modus aquirendi)148
Për sendet e luajtshme akti i dorëzimit bëhet ―prej dorës në dorë‖, kurse për sendet e paluajtshme – ―dorëzimi
simbolik i dokumentit‖.149 Kontrata e shitjes është një ndër kontratat kryesore të qarkullimit të mallrave dhe dhënies
së shërbimeve, që synon të realizojë interesat ekonomike dhe t‘i plotësojë nevojat e palëve që marrin pjesë në
lidhjen e saj, qofshin këta persona fizikë ose juridikë, privatë ose shtetërorë, vendas ose te huaj. 150 Kontrata e shitjes
është instrumenti më i përdorur në qarkullimin juridik. Aktiviteti ynë i përditshëm shprehet me lidhjen e kësaj
kontrate. Qëllimi ekonomik 151i lidhjes se kësaj kontrate është tjetërsimi i së drejtës së pronësisë ose fitimi i ndonjë
të drejte tjetër pasurie nga ana e blerësit152.
Vullneti i lirë në kontratën e shitjes është dakordimi i plotë i vullnetit, përputhja e vullnetit të shitësit dhe blerësit
lidhur me elementet thelbësore të kësaj kontrate. Vullneti i lirë i palëve qëndron kur shitësi i paraqet ofertë blerësit
dhe blerësi e pranon ofertën pa kurrfarë ndryshimi. Theksuam se palët kontraktuese duhet të pajtohen lidhur me
elementet thelbësore. Si çështje themelore në kontratën e shitjes paraqitet ajo që ka të bëjë me elementet thelbësore.
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Elemente thelbësore të kësaj kontrate janë sendi dhe çmimi. Mirëpo, në rast se shitësi dhe blerësi me rastin e lidhjes
së kësaj kontrate e kushtëzojnë krijimin e kontratës edhe me pëlqimin për disa elemente të tjera, siç janë: koha,
vendi, forma, mënyra e përmbushjes, nuk do të ketë kontratë të shitjes, derisa nuk arrihet pëlqimi edhe për to, pa
marrë parasysh se është arritur pëlqimi për sendin dhe çmimin. 153
Objekti I kotratës së shitjes- sendi që shitet duhet të jetë në qarkullimin juridik. Sipas nenit 446 të LMD të RM së
Veriut, nëse objekt kontrate është sendi që është jashtë qarkullimit juridik, atëherë sjell për pasojë prishjen e
kontratës. ). Edhe sendet që kanë qarkullim të kufizuar mund të jenë objekt i kontratës së shitjes, por për to vlejnë
rregulla të veçanta (neni 441 parag. 2 i LMD). Në grupin e sendeve me qarkullim të kufizuar hyjnë: barnat, shitja e
helmeve, mjeteve narkotike, armëve, platinit, arit, barërave të rrezikshme. Për qarkullimin e tyre nevojitet sigurimi i
lejes së veçantë nga organi kompetent. Objekt kontrate mund të jenë edhe sendet e ardhshme. Shitësi me rregull,
mund të shesë sendet e tij. Lëndë e kontratës së shitjes mund të jetë edhe sendi i huaj psh. Komisionari mund të
shesë sendin e huaj në emër të vet, e për llogari të komitentit, e kontrata e tillë do ti detyrojë kontraktuesit.
Objket i kontratës së shitjes janë sendet dhe të drejtat, edhe atë te drejtat e pronësisë, usus fructus,, usus, e drejta e
sirvitutit sendor, edrejta e autorit, e drejta e pronësisë industriale, etj.
Çmimi- është kompenzimi monetar që blerësi ja jep shitësit, për të drejtën e pronësisë që e fiton mbi sendin e blerë.
Çmimin e shitjes e përcaktojnë vet palët kontraktuese me marrëveshje, por mund tia lënë për të caktuar ekspertit,
gjykatësit, odës ekonomike etj, me besimin e caktimit të vlerës në mënyrë të drejtë duke u bazuar në ndershmëri
dhe përgjegjësi. Çmimi i shitjes duhet ti plotësojë këto veti: çmimi duhet të jetë i caktuar në para. 154 Çmimi është
real kur i përgjigjet vlerës së vërtet të sendit, cilësive të tij kimike, teknike dhe fizike. 155 Çmimi duhet të jetë i
caktuar me marrëveshjen e palëve numerikisht me para, ose është i caktueshëm kur palët në kontratë i kanë
paraparë elementet e konsiderueshme që më vonë të caktohet.
Nëse çmimi nuk është caktuar ose në kontratë nuk ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme në bazë të së cilave mund të
caktohet, kontrata nuk ka veprime juridike ( neni 450, parag.1, LMD, i R.M së Veritu).
Të drejtat dhe detyrimet- që të ketë efekte juridike kontrata e shitjes duhet të plotësohen të dretjat dhe detyrimet nga
palët kontraktuese. Detyrë themelore e shitësit është tia dorëzojë sendin blerësit, të përgjigjet për mungesat fizike
dhe juridike dhe të marrë çmimin e shitjes së sendit. Dorëzimi i sendeve të paluajtshme bëhet me regjistrimin e
sendit rë paluajtshëm në librat e tokës, në vendin ku ndodhen sendet e paluajtshme, ndërsa dorzimi i sendeve të
luajtshme bëhet duke e dorëzuar drejtpërdrejtë sendin blerësit, me dorëzim simbolik dhe me constitutum
possesorium. Koha e dorzimit- shitësi është i obliguar ta dorëzojë sendin në kohën e paraparë në kontratë. Kur data e
dorëzimit të sendit blerësit nuk është përcaktuar në kontratë, atëherë shitësi është i obliguar që në afat të arsyeshëm
duke pasur parasysh natyrën e sendit dhe rrethanat e tjera pas lidhjes së kontratës së shitjes, të bëj dorëzimin e tij
blerësit. Vendi i dorzimit- për sendet e luajtshme është rregull të dorëzohen aty ku është lidhur kontrata 156. Për
sendet e paluajtshme, dorëzimi faktik bëhet në vendin ku ndodhen ato, ndërsa dorëzimi juridik, në vendin ku
gjendet gjykata dhe librat e tokës. Shpenzimet e dorzimit- shitësi i bartë deri në vendin e blerësit, ndërsa shpezimet e
tjera i ngakohen blerësit, nëse nuk është kontraktuar ndryshe. Detyrimet e blerësit janë pagimi i çmimit të shitjes157
dhe marrjes së sendit të blerë. Çmimin e shitjes blerësi e paguan në mënyrë, kohë dhe vend ashtu siç janë marrë
vesh me kontratë. Nëse çmimi nuk është paraparë të paguhet në çastin e dorëzimit, pagimi bëhet në vendbanimin
ose në selinë e shitësit. Nëse është paraparë afati i dorëzimit por jo i pagimit të sendit, blerësi është i obliguar të
paguaj çmimin në afatin e dorëzimit të sendit nga ana e shitësi, sepse kontrata e shitjes është kontratë e dyanshme
detyruese dhe kemi reciprocitet të të drejtave dhe të detyrimeve. Blerësi duhet ti mundësojë shitësit dorëzimin e
sendit. Pasojat juridike të refuzimit të marrjes së sendit shprehen me zgjidhjen e kontratës, vonesën e kreditorit dhe
shpërblimin e dëmit. Në rast se blerësi rrefuzon marrjen e sendit, ai bie në vonesë ndaj kreditorit, dhe rreziku për
humbjen e sendit i bien atij.
Ligjvënësi ka garantuar të drejtat e shitësit dhe blerësit duke u siguarar të drejtën e padisë para gjykatës kompetente.
Në Republikën e Shqiërisë sipas të dhënave të sigurara nga vjetari statistikor, që përgaditet nga Ministria e
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drejtësisë, në vitin 2018 në gjykatën e shkallës së parë, në gjithë teritorin e shtetit shqiptar janë sjellur 238
aktgjykime, për paditë të kotratave të shitjes ( neni 705-756).
4. PËRFUNDIMI
Veprimet juridike dhe tregëtare të subjekteve të ndryshme në kushtet e ekonomisë së tregut vishen kryesisht në
formën e një kontrate. Kontrata e shitjes njihej si e tillë që nga e drejta romake dhe ka ardhur duke u përsosur deri në
ditët e sotme. Kontrata e shitjes quhet e lidhur kur palët kontraktuese merren vesh për të gjitha kushtet thelbësore që
janë të nevojshme për lidhjen e kontratës. Për ekzistencën dhe vlefshmërinë e kontratës së shitjes duhet të
plotësohen elementet esenciale. Mungesa qoftë e njërit prej tyre sjellë në pavlefshmërinë e kontratës ose nuk
prodhon efekte juridike. Subjekt të kontratës së shitjes mund të jenë ata që gëzojnë aftësi për të vepruar..
Objekt I kontratës së shitjes mund të jetë çdo send që merrë pjesë në qarkullimin juridiko civil, që mund të
tjetërsohet pa pasur pengesë ligjore, si sendet e luajtshme, të paluajtshme, të konsumeshme, të pakonsumeshme,
sende të përcaktuara në gjini si dhe të drejtat. Kur çmimi I sendit kontraktues pjesa më e madhe ësht në para, kurse
një pjesë në ndonjë send tjetër ,kontrata është kontratë për shitjen , në të kundërtën do bëhej fjalë për kontratë me
këmbimi. Pra, çmimi duhet të jetë I shprehur në të holla, të jetë I caktueshëm , real dhe akctual.
Afatin e dorzit të sendit përcaktohet me marrëveshje të palëve kontraktuese, në kontratë. Nëse shitësi nuk e dorëzon
sendin në afatin e caktuar, ai bie në vonesë. Nëse nuk respektohet edhe vendi I dorçzimit, ose shitësi nuk I përbush
detyriminpër të metat fizike të sendit, atëherë blerësi ka të drejtë të kërkojë edhe prishje të kontatës.
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FAMILY VIOLENCE - REALITIES AND FORMS FOR PREVENTION
Nikola Georgiev
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, Bulgaria,
n.georgiev@foz.mu-sofia.bg
Abstract: Domestic violence is widely spread and exists in various forms in all societies. In Bulgaria it tends to
increase in the past years. The social processes related to the consequences of the structural reform in the country unemployment, low incomes, economic insecurity and high levels of stress, cause many socio-psychological effects.
Social stress reflects on family relationships and manifests itself in strong collisions between subsystems in the
family. There is a close relationship between the high level of stated violence and social deprivation that is
characterized by a high proportion of families with low-income, single-parent families and families who frequently
change their place of residence. Such conflicts most often involve violence against the weak and vulnerable part of
the family - children and/or women. Every 4th woman in Bulgaria is a victim of domestic violence. Every third
murder victim in the country last year was a woman, according to Ministry of Interior statistics. Two thirds of them
were killed by their closest people - spouses, intimate partners or relatives, data show. Extraordinary anti-epidemic
measures related to the COVID-19 pandemic have put people that are subjected to domestic violence at significant
risk of escalating excruciation. Women in abusive relationships and their children are more likely to be abused as
family members spend more time in close contact and families face potential economic or job losses. Abusers can
use measures to limit the spread of COVID-19, to justify exercising power and control over their partners, and to
further reduce their access to services, assistance and psychosocial support. The chaos and uncertainty unleashed by
the pandemic, further escalates the behavior of the abuser. The situation perplexes if there is an alcohol or other
psychoactive substances misuse, if there is depression or mental disorder. In order to establish public attitudes
towards the manifestations and causes of domestic violence, a sociological survey was conducted. Methodology:
Respondents are 122 people. The focus of the study is on the public society without restrictions on gender,
education, occupation and other demographic characteristics. Information was collected about their attitude and
knowledge about the manifestations of domestic violence. The following were used: documentary method; survey
method; statistical methods. Results: According to 32% of respondents, domestic violence is unacceptable in all
circumstances and must be punished by the law. A significant part of them/45%/ have opinion that domestic
violence is not always punishable by law. Alarming is that 15% of respondents consider as acceptable in certain
circumstances, and another 7% that it is acceptable in all circumstances. Among the causes of domestic violence are
most often mentioned the role of marital problems due to alcohol dependence of the spouse/75%/, the presence of
mental disorder/56%/ and personal characteristics and complexes of the abuser/45%/, jealousy/42%/ and others.
Domestic reasons are often pointed out - unresolved housing problem, conflict cohabitation with parents or other
relatives, disagreements in the upbringing of children, etc./70%/. Conclusions: It is an undeniable fact that domestic
violence exists. Often this aggression remains hidden due to the reduced social control of families in the conditions
of urbanization. Gradually domestic violence turned from a simple "personal" problem into an increasingly obvious
problem of society and the state. This means actions of the state and specialists in three main areas - prevention of
violence, prosecution of perpetrators of violence and adequate comprehensive assistance to victims of domestic
violence, tailored to their individual needs.
Keywords: domestic violence, consequences, prevention, psycho-social support

НАСИЛИЕ В СЕМЕЙСТВОТО – РЕАЛНОСТИ И ФОРМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Никола Георгиев
Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве, България,
n.georgiev@foz.mu-sofia.bg
Резюме: Домашното насилие е широко разпространено и съществува под различни форми във всички
общества. В България то бележи тенденция към нарастване през последните години. Социалните процеси,
свързани с последствията от структурната реформа в страната – безработица, ниски доходи, икономическа
несигурност и високи нива на стрес, предизвикват множество социалнопсихологически въздействия.
Социалният стрес рефлектира върху семейните взаимоотношения и се проявява в силни колизии между
субсистемите в семейството. Установява се тясна зависимост между високото ниво на заявено насилие и
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социалната депривация, характеризираща се с голям дял на семейства с ниски доходи, с един родител и при
семейства, които често променят местоживеенето си. Най-често при такива конфликти се прилага насилие
над слабата и уязвима част на семейството - децата и/или жената. Всяка 4-та жена в България е жертва на
домашно насилие. Всяка трета жертва на убийство в страната през миналата година е била жена, показва
статистиката на МВР. Две трети от тях са убити от най-близките им хора - съпрузи, интимни партньори или
роднини, показват данните. Извънредните противоепидемични мерки, свързани с пандемията от COVID-19
поставиха хората, подложени на домашно насилие, в значителен риск от ескалиране на такъв тормоз.
Вероятността жените в насилствени отношения и техните деца да бъдат изложени на насилие се увеличава
драстично, тъй като членовете на семейството прекарват повече време в тесен контакт и семействата се
изправени пред потенциални икономически загуби или загуба на работа. Насилниците могат да използват
мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, за оправдание да упражняват власт и контрол
върху своите партньори, както и да намалят допълнително достъпа им до услуги, помощ и психо-социална
подкрепа. Хаосът и несигурността, отприщени от пандемията, допълнително изострят поведението на
насилника. Ситуацията се утежнява, ако се намеси и злоупотреба с алкохол или други психоактивни
вещества, ако има депресия или психическо разстройство. С цел установяване на обществените нагласи към
проявите и причините за домашно насилие беше проведено социологическо проучване. Методология:
Респонденти са 122 човека. Фокусът на проучването е насочен към обществеността без ограничения за пол,
образование, професия и други демографски характеристики. Събрана е информация относно тяхното
отношение и познания за проявите на домашно насилие. Използвани са: документален метод; анкетен
метод; статистически методи. Резултати: Според 32% от анкетираните, домашното насилие е неприемливо
при всякакви обстоятелства и наказуемо от закона. Значителна част от тях/45%/ са на мнение, че насилието
в семейството невинаги e наказуемо от закона. Тревожен е фактът, че 15% от респондентите го смятат за
приемливо при определени обстоятелства, а други 7%, че е приемливо при всякакви обстоятелства. Сред
причините за домашното насилие най-често се посочва ролята на проблемите в брачните отношения поради
алкохолна зависимост на съпруга/75%/, наличието на психическо разстройство/56%/ и личностни
характеристики и комплекси на насилника/45%/, прояви на ревност/42%/ и други. Често се посочват и
битови причини – неуреден жилищен проблем, конфликтно съжителство с родители или други роднини,
разногласия във възпитанието на децата и т.н./70%/. Изводи: Неоспорим факт е, че насилието в семейството
съществува. Често тази агресия остава прикрита, поради намаления социален контрол на семействата в
условията на урбанизация. Постепенно насилието в семейството се превърна от просто „личен― проблем
във все по-явен проблем на обществото и на държавата. Това означава действия на държавата и
специалистите в три основни направления – превенция на насилието, подвеждане под наказателна
отговорност на извършителите на насилието и адекватна комплексна помощ за жертвите на домашно
насилие, съобразена с техните индивидуални потребности.
Ключови думи: домашно насилие, последствия, превенция, психо-социална подкрепа
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Насилието в семейството е един от значимите социални проблеми на нашето съвремие. През последните
години вниманието на обществото е насочено към него в контекста на грубото нарушаване на човешките
права – правото на живот, на човешко достойнство, на неприкосновеност на личността на свобода от
жестоко, нечовешко или унизително отношение, на свобода от дискриминация и правото на ефективни
средства за защита [1,4].
По данни на ООН от произвола на родителите ежегодно страдат около 2 милиона деца на възраст до 14 г.
Всяко десето от тях умира, а около 2000 се самоубиват. В Европейския съюз, всяка пета жена е жертва на
домашно насилие сочи изследване на европейското женско лоби, обединяващо фондации от страните
членки.
Едно от всеки четири убийства във Великобритания се извършва между членовете на семейството. В САЩ
ежегодно властите регистрират около 200 хиляди случая на сексуални злоупотреби в семейството. В 90% от
случаите насилниците са мъже. Съвременната ситуация в България до голяма степен отразява посочената
световна тенденция - все по-често в ежедневието и в медиите ставаме свидетели по случаи на домашно
насилие. Всяка 4-та жена в България е жертва на домашно насилие. Всяка трета жертва на убийство в
страната през миналата година е била жена, показва статистиката на МВР. Две трети от тях са убити от найблизките им хора - съпрузи, интимни партньори или роднини. За последните години 80% от жертвите на
домашно насилие са жени. В 42 % от случаите се говори за психическо насилие от страна на мъжа към
жената, което застрашава жената със социално изолиране [1, 3, 11,17].
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Домашното насилие е дефинирано от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието
над жени и домашното насилие (чл.3б) като: „Всички актове на физическо, сексуално, психологическо или
икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството, или между бивши или
настоящи съпрузи или партньори, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с жертвата―
[13].
В Република България, домашното насилие е дефинирано в Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН)
като: „Всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и
опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права,
извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или
във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко
домашно насилие, извършено в негово присъствие― (чл.2 от ЗЗДН) [8].
Домашното насилие може да остави тежки физически, психически и социални последствия за жертвите му,
които в по-голямата част от установените случаи, са жени и/или техните деца. В допълнение към
физическото насилие, което може да доведе до телесни повреди, домашното насилие също включва
словесни обиди, неуважение и уронване репутацията на жертвата (така нареченото психологическо насилие)
[9, 15].
Обстоятелствата, обуславящи проявата на насилие, могат да се разглеждат в различни аспекти: исторически
и социокултурни предпоставки, действащи на микро и макро ниво. Основните причини за съществуването
на насилие, между които: полови различия, чувство за собственост, възпитателни методи (употреба на
физическо и емоционално насилие в детството), неефективно прилагане на законодателството, финансови
проблеми и др., са взаимосвързани с факторите, оправдаващи насилието над жени и деца. Такива фактори
са: морално оправдаване на насилника, тиражиране на насилие в масмедиите, среда, изпълнена с насилие,
изместване на отговорността, атрибутиране вина на жертвата, погрешна интерпретация на последствията от
страна на жертвата и други [9,11].
Свидетели сме на масово разпространение на насилието като средство за налагане на собствените норми и
правила. То се е превърнало в модел на поведение – пряко чрез използване на сила и косвено – чрез заплаха
от прилагане на сила, за което спомагат както чувството на застрашеност и безсилие, така и липсата на
доверие в институциите, призвани да гарантират закрила. В същото време се наблюдава непрекъснато
разширяване на списъка от аргументи, които биха могли да оправдаят насилието. Подобни оправдания
представляват опити за даване на рационални обяснения на насилието и за изграждането на защита за
извършителите на подобни прояви както от самообвинения, така и от обвиненията на другите.
Всички форми на насилие в семейството са причина за задълбочен анализ и изискват наличието на различни
стратегии за премахването им.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Фокусът на проучването е насочен към обществеността без ограничения за пол, образование, професия и
други демографски характеристики. Събрана е информация посредством онлайн допитване на доброволен
принцип чрез платформата Google forms относно отношението и познанията на 122 респонденти за
същността и проявите на домашно насилие, неговите основни причини и форми на проявление, социалните
и психологическите му последствия, прилаганите превантивни мерки, мерки на закрила и помощ за
предотвратяване на насилническите прояви. Създадената анкетна карта за проучване информираността на
анкетираните за същността и проявлението на домашното насилие, причините за възникване и
последствията от него съдържа 21 затворени въпроса. В настоящия материал ще представим основните
резултати от проведеното проучване.
3. РЕЗУЛТАТИ
Според 32% от анкетираните, домашното насилие е неприемливо при всякакви обстоятелства и наказуемо от
закона. По-голяма част от тях /45%/ са на мнение, че насилието в семейството е неприемливо при всякакви
обстоятелства, но невинаги е наказуемо от закона. Тревожен е фактът, че 15% от анкетираните го смятат за
приемливо при определени обстоятелства, а други 7%, че е приемливо при всякакви обстоятелства.
Домашното насилие е явление, което често остава скрито и затова е още по-тревожно поради тежките
физически, психически и социални последствия за жертвите му, които в повечето случаи са жени, техните
деца или възрастни хора. То е свързано с посегателство върху честта, достойнството, физическата
неприкосновеност. Освен с телесни увреждания на жертвите, често е съпроводено с нанасяне на обиди,
неуважение и уронване престижа на потърпевшия. Всички респонденти са на мнение, че децата са жертва на
домашно насилие, не само пряко, но и като свидетели на насилие върху член от семейството. В последно
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време групите в риск от домашно насилие включват възрастни самотни хора и хора със затруднено
самообслужване, поради увреждане или хронично заболяване, като жените по-често стават жертва от
мъжете.
Сред причините за домашното насилие най-често се посочва ролята на дисфункционирането на брачните
отношения поради зависимост на съпруга от алкохол /75%/, наличието на психическо разстройство /56%/ и
болезнени комплекси /45%/. Понякога малтретирането се определя като акт на отмъщение за мнима или
реална изневяра /42%/. Често се посочват и битови причини – неуреден жилищен проблем, конфликтно
съжителство с родители или други роднини, разногласия във възпитанието на децата и т.н. /70%/.
Икономическата нестабилност и безпаричие, според 36% от анкетираните, също е възможна причина за
домашно насилие. При 65% от респондентите има мнение, че ежедневният стрес е една от основните
причини за насилие в семейството. Една част от анкетираните смятат, че неразбирателството и липсата на
обич в семейството /37%/ допринасят за домашното насилие. Неефективното прилагане на
законодателството поддържа насилническото поведение, според 49% от респондентите.
Всички респонденти са на мнение, че основната причина, поради която жертвата на насилие в семейството
не напуска насилника, са децата /фиг.1/.
Фиг.1 Анкетираните са посочили повече от един отговор.

Причини, поради които жертвата не напуска насилника.
заради децата
има надежда, че нещата ще се оправят

42%

няма къде да отиде

100%

48%

10%

30%

поради икономическа зависимост
поради страх от ново насилие

30% 40%

поради страх от изолация от семейството
поради липса на поддръжка от институциите

Половината от анкетираните са на мнение, че жертвите не напускат своя насилник, защото няма къде да
отидат (48%). Почти толкова смятат, че жертвата има надежда, че нещата ще се оправят (42%) и че
основната причина поради, която жертвата остава при своя насилник, е страхът от ново насилие (40%).
Според 1/3 от респондентите, причините се крият в икономическата зависимост на жертвата и страх от
изолация от страна на семейството им (30%). Едва малка част от анкетираните смятат, че това се дължи на
липса на поддръжка от страна на институциите, занимаващи се с проблема /10%/.
Като най-честа форма на домашно насилие, 80% от анкетираните са посочили физическото насилие. Повече
от половината /65%/ смятат, че психическото насилие се проявява най-често. За близо 2/3 от респондентите,
икономическата принуда е най-честата форма на домашно насилие /68%/. За по-младите участници в
анкетата от значение е и вербалното насилие /18%/. Само малка част от анкетираните не могат да преценят
коя от формите на домашно насилие се проявява най-често - 9%.
Голяма част от анкетираните са на мнение, че ако условията на живот у нас са по-добри, домашното насилие
ще намалее чувствително /75%/. Едва 25% смятат, че условията на живот не са от значение за насилието в
семейството. За упражняването различни форми на насилие – физическо, психическо и сексуално до голяма
степен играе роля икономическата зависимост на жертвата, там където тя съществува. В много случаи това е
основната причина, поради която жертвата не може да скъса връзката и да прекрати съжителството в случай
на системен тормоз от страна на насилника.
Две трети биха насочили свой познат или близък, станал жертва на домашно насилие, да търси помощ и
съдействие от специализираните служби /74%/. От изследването става ясно, че престижът на
неправителствените организации, защитаващи правата на жертвите на домашно насилие, все повече
нараства. Малка част от респондентите биха посъветвали свой близки и познати да се обърнат за помощ и
съдействие към полицейските служби (14%) и да се обадят на гореща телефонна линия (6%), едва единици
от участващите в анкетното проучване са на мнение, че жертвите на домашно насилие трябва да се обърнат
към медицинско лице, приятел или член на семейството си /2%/.
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Мнението на участниците в проведеното допитване относно подходящите действия и превантивните мерки
в случаите на домашно насилие са обобщени, както следва: според 42% от респондентите, посещението при
психолог е необходима форма за подкрепа, както и срещи с потърпевши от домашно насилие /37%/. Найголяма част /58%/ смятат, че даването на по-голяма медийна гласност на проблемите с домашното насилие е
превантивна мярка; предлагане на правна помощ за жени и деца /48%/ и по-строго спазване на Закона за
защита от домашното насилие и програми за работа с насилника /13%/.
4. ДИСКУСИЯ
Всяко семейство, засегнато от една или друга форма на домашно насилие има специфична и строго
индивидуална история, но съществуват и редици характерни особености, които могат да бъдат
идентифицирани в повечето от случаите. Домашното насилие е насилие срещу партньора или насилие в
рамките на семейството. Въпреки, че обикновено жертвата е съпругата, насилието може да е насочено към
децата, членове на семейството или приятели на жертвата. Все по-често се среща и насилие над възрастни
хора от страна на техните деца или други роднини [5, 6, 15].
Домашното насилие в българските семейства е честа практика. Трудно може да се определи портретът на
жертвите на домашно насилие. Те са от различни социални слоеве и възрастови групи. Обикновено във
всяко семейство има конфликти, но различното в семействата, които има насилие е неговата интензивност и
жестокост. Прилагането на насилие е непредвидимо и няма никакво значение това как се държи жертвата
или какво казва - дали е пасивна или агресивна. В психо-динамичен план, домашното насилие винаги цели
постигането на власт и контрол над жертвата. Насилникът използва комбинация от тактики, за да
контролира жертвата. Заедно с това, насилието обикновено нараства по честота и жестокост с течение на
времето [8, 9].
Последствията от насилието също могат да се проследят на различни нива и в различни сфери – в мащабите
на обществото като цяло и на ниво семейство и личност. Те се отразяват пряко на психо- емоционалното
състояние на жертвата като се проявяват и в отношенията й към хората: загуба на доверие, ненавист, страх,
плахост и други. Системното и инцидентното преживяване на насилието води до промяна на личността.
Последствията от претърпяно в детството насилие са многообразни, тъй като поведенческите отговори на
децата в ситуации на фрустрация са различни. Независимо от формата на насилие – физическо, сексуално,
емоционално или изоставяне – ефектите върху детската психика са изключително травмиращи и трудно
обратими. Ако социалната и културната среда не осъждат агресивното поведение и насилието се възприема
като нормален начин за разрешаване на възникналите конфликти, съществува голяма вероятност децата,
свидетели на домашно насилие, да имитират поведението на ―насилника‖ или на ―жертвата‖.
Неблагоприятни последици за личностното развитие на малтретираните деца могат да бъдат: дезадаптивно и
девиантно поведение, посттравматични разстройства, суицидни опити, личностни и сексуални разстройства,
психосоматични заболявания, прояви на жестоко насилие, злоупотреба с психоактивни вещества.
Преживяването на насилие се приема като събитие, което предизвиква криза на съществуването [6, 17].
Последиците от преживяването на насилие могат да бъдат описани като посттравматично стресово
разстройство. Малтретираният, унизяваният, нараняваният, изнасилваният човек живее в страх. Страхът
променя самочувствието на жертвата. Страхът провокира: ниско самочувствие и обезценяване на живота;
усещане на омраза към себе си; съобразяване с изискванията на насилника; отказ от собствено мнение;
компромис със собствените принципи и потребности; чувство за вина и безпомощност; злоупотреба с
различни вещества; хронично безпокойство; членство в различни групировки [5, 15]. Жертвата изпитва
неудовлетвореност от междуличностното взаимодействие и жизнената перспектива губи смисъл. Това може
да бъде предпоставка за самоизолация, агресия или автоагресия. Според Христо Попов, изучаването на
психичната травма означава да се изправиш лице в лице както с човешката ранимост в природния свят, така
и със способността за зло в човешката природа [13].
В случаите, когато са засегнати деца, могат да бъдат взети и мерки по реда на Закона за закрила на детето [7,
8]. Данните сочат, че всяка година около 1 милиард деца в целия свят стават жертва на насилие. Насилието
над деца има сериозни и дълготрайни последствия върху психичното здраве, поведението, което носи
рискове за здравето, незаразните болести, инфекциозните болести като ХИВ и полово предаваните болести и
върху функционирането на индивида в обществото [18].
Психо-социална подкрепа на жертви на домашно насилие
При оказване на психо-социална подкрепа на жертвите на домашно насилие за предотвратяване или
превъзмогване на травмата се прилагат консултативни, психотерапевтични и социални програми. Използват
се многообразни психотерапевтични подходи, осъществявани от специализирани екипи и терапевти
индивидуално и/или в група: консултиране, кризисни интервенции (и чрез оказване на телефонна
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психологична помощ), когнитивна терапия, поведенческа терапия, психодинамична терапия, семейна
терапия, поддържаща терапия и други [5]. При работа с жертви на домашно насилие се прилага и
системният терапевтичен подход, при който вниманието на терапевта е насочено не само към
взаимодействията в семейството, но и към външните системи (училище, социални служби и други).
Един от подходите в психологическите изследвания на насилието е прогностичният подход. Той включва
предварителна преценка от статистически профили, личностни тестове, поведенчески модели, демографски
характеристики на вероятния риск от извършване на актове на насилие в бъдеще от човек или група хора.
Всъщност анамнестичните данни, събирани в хода на превантивната дейност с жертви и извършители на
домашно насилие, съдържат такива находки. Психологичната терапия с извършителите на насилнически
актове е друга съществена част от превенцията на насилието, включваща психологично портретиране на
насилника и определяне на подходяща корекционна програма за психопедагогическа интервенция във всеки
конкретен случай.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постепенно насилието в семейството се превърна от „личен― проблем във все по-нарастващ проблем на
обществото и на държавата, който „предизвиква‖ ценностите, свързани със семейството и грижата към
близките. Мълчанието и стигмата, които го обграждат, затрудняват хората, преживяващи насилие, да търсят
помощ. В резултат, домашното насилие въздейства трайно и изцяло негативно както върху жертвата, така и
върху насилника и широк кръг хора около тях - деца, близки, помагащи. Положителни превантивни
действия срещу насилието в нашата страна са: приемане на Закон за защита срещу домашното насилие и
Закон за закрила на детето; обособяването на отдели за закрила на детето в общинските дирекции по
социално подпомагане; учредяване на редица неправителствени организации за консултиране и защита на
жертвите на насилие; организиране на горещи телефонни линии-национална и на различни
неправителствени организации; осигуряване на подслон за жени и деца, жертви на насилие; заостряне на
общественото внимание и чувствителността към тези проблеми чрез кампании в медиите и други. Въпреки
всички предприети превантивни и подкрепящи мерки досега, общественото мнение показва, че все още
съществува необходимост от допълнителни комплексни действия по отношение на насилието в семейството.
Това означава действия на държавата в три основни направления: осигуряване на действаща система за
превенция на насилието; своевременно санкциониране и подвеждане под наказателна отговорност на
насилниците и осигуряване на адекватна комплексна помощ за жертвите на домашно насилие, съобразена с
техните индивидуални потребности.
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THE PENAL ACT OF RAPE IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Fjolla Ejupi
South East European University, North Macedonia , fe23426@seeu.edu.mk
Abstract: Rape as a complicated penal act that includes the usage of force, threats or promise is a phenomenon that
is present in every form of society. It is influenced by many social, economic and cultural factors. Although this
problematic demands much importance in the world, studies show that cases with this phenomenon are critically
undervalued and underestimated.
The main goal of this scientific paper is to study the phenomenon of rape, as a highly severe act of crime from the
criminal`s law aspect and to compare the latter in a regional context and as a multidimensional phenomenon which
affects every living society.
Furthermore, this scientific paper will analyze cases of rape in the juridical territory of the Appeal Court of Gostivar,
in the years from 2014 up to 2018. The verdicts of the Appeal Court of Gostivar will be analyzed and compared with
each other.
Keywords: rape, penal law, comparative analysis, Appeal Court of Gostivar.

VEPRA PENALE E DHUNIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT
Fjolla Ejupi
Universiteti i Evropës Juglindore, Maqedonia e Veriut, fe23426@seeu.edu.mk
Abstrakt: Dhunimi si një akt kriminal i ndërlikuar që në vete përfshinë përdorimin e forcës, kërcënimin apo
premtimin, paraqet një dukuri me të cilën përballet çdo shoqëri dhe e cila ndikohet nga shumë faktorë shoqëror,
ekonomik dhe kulturor. Edhe përkundër rëndësisë që në vete ngërthen një problematik të tillë në suaza botërore,
hulumtimet dëshmonjë nënvlersimin e rasteve të këtij problemi të rëndësishëm.
Qëllimi kryesor i këtij punimi shkencor është që të hulumtoj dukurinë e dhunimit si një fenomen që paraqet një krim
tejet të rëndë nga aspekti i të drejtës penle dhe të njejtën të trajtoj në një aspekt krahasues rajonal dhe si një dukuri
bazuar në aspekt multidimensional me të cilën përballet gjithë shoqëria në aspekt global.
Për më tepër, ky punim do të analizojë rastet e dhunimit seksual në territorin e Gjykatës së apelit në Gostivar, me
ç‘rast do të analizohen dhe krahasohen verdiktet gjyqësore të Gjykatës së Apelit në territorin e Gostivarit.
Fjalë kyçe: dhunimi seksual, e drejta penale, analizë krahasuese, territori i Gostivarit.
1. HYRJE
Kohëve të fundit dhunimi paraqitet si një fenomen mjaftë shqetësues dhe i shpeshtë në suaza botërore edhe si i tillë
ka arritur të tërheq vëmendjen e shumë hulumtimeve të realizuara në këtë drejtim. Edhe pse dhunimi trajtohet si një
fenomen që është analizuar dhe studiuar mjaftë, prapë se prapë e njëjta kërkon një trajtim të veçantë dhe të
vazhdueshëm në aspekt global dhe rajonal. Ekzistojnë një numër i madh faktorësh dhe shkaqesh të cilat ndikojnë në
paraqitjen e dhunimit si fenomen, por thuajse është e pamundur të numërosh të gjitha shkaqet që ndikojnë në
paraqitjen e dhunimit, pasi që edhe vet rasti nga rasti ndryshon si për nga karakteristikat e dhunuesit ashtu edhe për
nga mënyra e kryerjes.
Duke pasur parasysh natyrën e këtij punimi, dhe rëndësinë e veprës penale si një vepër mjaftë e rëndë dhe
nënçmuese, për të pasqyruar në formë më të detajuar dhe rrënjësore janë hulumtuar dhe analizuar të dhëna
statistikore për periudhën kohore 2014-2018 në Gjykatën Themelore në Gostivar dhe në Gjykatën e Apelit në
Gostivar, gjithashtu në mënyrë të veçantë analizohen vendimet gjyqësore, apo më mirë thënë dosjet apo lëndët që
kanë arritur në Gjykatën e Apelit në Gostivar, me të gjitha shkresat për periudhën kohore 2014-2018.
2. MATERIALI DHE METODAT
Metodologjia e përdorur për përgatitjen e këtij punimi bazohet në një studim të kujdesshëm dhe hulumtim të thellë.
Hulumtimi i kësaj teme është i mbështetur nga të dhëna dhe burime të ndryshme. Gjatë hartimit të këtij punimi është
shfrytëzuar një literaturë e mjaftueshme, duke përfshirë libra si burime të drejtpërdrejta, pastaj punime shkencore të
ndryshme dhe të dhëna të grumbulluara nga institucionet zyrtare përkatëse në Republikën e Maqedonisë dhe të
qytetit të Gostivarit.
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Materialet dhe literatura e përdorur për këtë punim kanë për qëllim të nxjerrin në pah rëndësinë e trajtimit dhe
shkaqet e veprës penale të dhunimit e cila ka një ndikim të madh në zbardhjen e plotë të një rasti të caktuar dhe
marrjen e një vendimi gjyqësor të drejtë dhe objektivë.
Metodat kryesore që janë përdorur për mbledhjen e të dhënave janë:
1.Leximi i literaturës së përshtatshme për këtë çështje, e sidomos asaj juridike;
2. Të dhëna statistikore dhe analizimi i vendimeve gjyqësore;
3. Të dhëna nga interneti;
Gjatë këtij punimi kam përdorur këto metoda:
1. Metodën dogmatike juridike,
2. Metodën empirike-krahasuese.
3. REZULTATI
Vepra penale e dhunimit – nga vet emërtimi i kësaj vepre nënkuptojmë vepër tipike të detyrimit dhe kanosjes ndaj
personit tjetër me qëllim të kryerjes së aktit seksual. Dhunimi është njëra ndër veprat më të rënda kundër integritetit
seksual.Forma themelore e kësaj vepre penale konsiston në detyrimin dhe kërcënimin e personit tjetër me qëllim të
kryerjes së aktit seksual pa pëlqimin e tij. Nga përkufizimi i kësaj vepre penale themelore, bazike shihet se është
vepër penal e përbërë (jo e drejtë) dhe përmban detyrimin dhe aktin seksual. Duke u bazuar në sanksionet për këtë
lloj të veprës penale është e dënueshme dhuna, keqpërdormi i pozitës dhe shfrytëzimi i pozitës së pafavorshme të
viktimës, me çrast mbrohet lira e vendosjes se kur dhe me kënd do të ketë marrëdhënie seksuale një person.
Duke pasur parasysh natyrën e këtij punimi, dhe rëndësinë e veprës penale si një vepër mjaftë e rëndë dhe
nënçmuese, për të pasqyruar në formë më të detajuar dhe rrënjësore kamë hulumtuar dhe analizuar të dhëna
statistikore për periudhën kohore 2014-2018 në Gjykatën themelore në Gostivar dhe në Gjykatën e Apelit në
Gostivar, gjithashtu në mënyrë të veçantë kamë analizuar vendimet gjyqësore, apo më mirë thënë dosjet apo lëndët
që kishin arritur në Gjykatën e Apelit në Gostivar, me të gjitha shkresat për periudhën 2014-2018.
Nga analizimi dhe hulumtimi i dosjeve penale, në Gjykatën e Apelit në Gostivar në periudhën kohore 2014-2018,
rezulton se: gjykatat themelore kanë marrë vendim apo shqiptuar njëmbëdhjetë (11) aktgjykime dënuese, dhe nëntë
(9) aktgjykime liruese. Gjykata e Apelit në Gostivar si gjykatë e shkallës së dytë, për vendimet e gjykatës së shkallës
së parë apo vendimet e goditura me ankesë, rezulton se: në trembëdhjetë (13) raste ka refuzuar ankesën si të pabazë
dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, në pesë (5) raste ka pranuar ankesën dhe aktgjykimi i shkallës së
parë është kthyer në rigjykim, dhe në dy (2) raste ka pranuar ankesën dhe vetë gjykata e shkallës së dytë ka
ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë. Ajo që mund të them nga analizimi i dosjeve penale dhe vendimeve
gjyqësore, është që sanksionet penale ishin nga më të ndryshmet, dhe ndryshojnë në numra të ndryshëm. Dënimet
më të shpeshta ishin ato të ulëta, me një (1) vjet e gjashtë (6) muaj burgim, apo një (1) vjet e tetë (8) muaj burgim, si
dënime më të larta kam hasur dënimin me burgim tre (3) vjet burgim për një rast dhe më i larti ishte rasti me pesë
(5) vjet burgim. Sanksioni më specifik ishte ai i masës së sigurisë, ku gjykata kishte shqiptuar sanksionin Mjekim i
detyrueshëm psikiatrik dhe ruajtja në institucion shëndetësor. Në bazë të këtyre të dhënave mund të përfundojmë që
dënimet janë relativisht të ulëta, edhe përkundër faktit që në Kodin Penal minimumi për këtë vepër penale është tre
(3) vjet, por gjithsesi duhet të kemi parasysh faktin që legjislacioni penal ka pësuar ndryshime të njëpasnjëshme
gjatë decenieve të fundit, dhe fakt tjetër i pamohueshëm është që asnjë rast nuk është identik me tjetrin, por gjykata
në bazë të bindjes së lirë dhe çdoherë duke u bazuar në fakte dhe prova relevante ka marrë vendim për secilin rast në
veçanti, duke shfrytëzuar një sërë parimesh dhe duke çuar në vend atë që thotë ligji. Kur është fjala për kryerësin,
është plotësisht e sigurtë se efektet preventive të sanksionit nuk realizohen me aplikimin e tij abstrakt, por ajo do të
bazohet në individualizimin dhe në ndërmarrjen e masave të caktuara, me qëllim të rehabilitimit sa më të
suksesshëm social, të masave dhe të veprimeve të ndryshme mjekësore, psikologjike, pedagogjike, në mënyrë që të
gjitha këto të harmonizuara reciprokisht të zvogëlonin mundësinë që personi ndaj të cilit aplikohen masat të kryejë
vepra të reja.
4. PËRFUNDIM
Vetë akti i dhunimit seksual është një akt tejet kompleks, që ngërthen një rrjet pasojash me përmasa të mëdha,
andaj, edhe qasja ndaj këtij fenomeni dhe luftimi i po të njëjtit kërkon një zhytje të thellë për t‘iu qasur problemit. Së
pari, për të luftuar parandalimin e krimeve të dhunës seksuale është mjaftë e rëndësishme zbulimi dhe gjetja e
faktorëve kriminogjen që ndikojnë në përhapjen dhe shkaktimin e këtyre krimeve, siç është fjala për faktorët
ekonomik, social, kulturor e shumë të tjerë jo më pak të rëndësishëm. Në plan kombëtar, duhet të hartohen ligje për
një rigorozitet më të madh sa i përket përcaktimit dhe parashikimit të krimeve të dhunës seksuale, duke parashikuar
dënime më të larta, e sidomos për kryerësit të cilët ndeshen disa herë me kryerjen e kësaj vepre penale. Theks të
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veçantë, në luftimin dhe parandalimin e dhunës seksuale, është dhe nevoja për një ndihmë më efikase dhe më
gjithëpërfshirëse viktimave të dhunës seksuale, duke u nisur që nga ajo financiare, e më e rëndësishmja ndihmë
psikologjike dhe morale viktimave të dhunës seksuale, pasi që këto dy të fundit janë më të rëndat dhe rrallë herë
arrihen të rikuperohen tek viktimat.
5. REKOMANDIME
Dhunimi është një fenomen mjaftë shqetësues, andaj organet e drejtësisë, duke filluar që nga policia e shtetit,
prokuroria publike e deri tek gjykatat, janë aktorët kryesor për të parandaluar dhe luftuar krimet e dhunës seksuale, e
sidomos edhe për të ndëshkuar kryerësit e një akti të tmerrshëm, si ai i dhunës seksuale, andaj, rezultatet do të
arrihen vetëm atëherë kur këto organe do ti qasen rastit me zero tolerancë, duke mos diskriminuar dhe nën vlerësuar
asnjë rast që është goditur me dhunë seksuale, me këtë do të arrihej si prevencioni individual po ashtu edhe ai
gjeneral. Jo më pak e rëndësishme është edhe faza e ekzekutimit të sanksionit penal, ku këto institucione duhet të
bëjnë çmos, që kryerësi të arrij risocializimin e tij, e jo të luajnë rolin e vatrave kriminale. Megjithatë, kjo qasje
duhet të formësohet drejt krijimit të një strategjie kombëtare në forcimin dhe vetëdijesimin e shoqërisë në
parandalimin e dhunës seksuale.
6. MIRËNJOHJE
Për të realizuar këtë punim shkencor, përveç materialeve të shfrytëzuara, të një rëndësie të veçantë janë edhe
individët të cilët me ndihmën e tyre të ofruar, arrita në përfundimin e këtij punimi shkencor.
Falënderime të mëdha shpreh ndaj z. Velko Strashevski, gjykatës në Gjykatën e Apelit në Gostivar, për kontributin
dhe ndihmën e dhënë me të cilat u bë i realizueshëm dhe u finalizua ky punim shkencor.
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Abstract: This paper analyses digital diplomacy in digital era, especially in times of covid – 19 pandemic.
International relations have always been profoundly affected by technology, and the digitalization has a major
impact on diplomacy. The application of the new communication technologies to diplomacy goes right to its core
functions, including negotiation, representation and communication. The rise of social media is also a new
information sphere that is used by the practitioners of diplomacy.
As the world is facing the tremendous pandemic, diplomats are facing multiple challenges too. Health and other
sanitary measures, social-distancing, the need of ventilation machines, closed roads and airports, as well as closed
borders in some of the states, created and demanded an urgent transformation of the diplomatic work into a digital
one, using access to adequate technology and developing a new shape of communication protocols.
The pandemic demanded virtual meetings that have impact on reduced travel budgets and also a need for improving
access to technological tools and improved skills of diplomats such as improved digital capabilities and experience
in virtual negotiation rooms. Therefore, the way of realisation and presentation of diplomacy has radically changed
and is increasing removed from the traditional diplomatic elements. At the end of the paper, we conclude that the
tools of the digital age create new routines and simultaneously redefine existing ones, hybridity is the norm in the
current media and diplomatic environments, as well as the challenges posed by digital technologies in future will
demand strategies dealing with the integration of online and offline environments from diplomatic working. Once
the crisis is over, the lessons learned are to train diplomats to think digitally ―out of the box‖ and start upgrading
their digital know-how and tools and strategies, so that they could be better prepared to help their national countries
and easily to face the next global crisis.
Keywords: international relations, diplomatic relations, multilateral systems, corona virus
1. INTRODUCTION
Digital diplomacy is very important form of new public diplomacy. During the pandemic caused form Covid 19 the
role and importance of the digital forms of comunication, includind social distance is steadily increasing, therefore
digital diplomacy has become one of the most useful working tools for the diplomats. Digital diplomacy is
characterized by the great influence on the realization of diplomatic practices, providing an influential space for
information comunnication texhnologies, internet and social media, which are at the same time its core elements.
Hanson158 (2012) defines it simply as the use of the internet and new Information Communications Technologies to
help carry out diplomatic objectives. He outlines eight policy goals for digital diplomacy:
1. Knowledge management: To harness departmental and whole of government knowledge, so that it is
retained, shared and its use optimized in pursuit of national interests abroad.
2. Public diplomacy: To maintain contact with audiences as they migrate online and to harness new
communications tools to listen to and target important audiences with key messages and to influence major
online influencers.
3. Information management: To help aggregate the overwhelming flow of information and to use this to better
inform policy-making and to help anticipate and respond to emerging social and political movements.
4. Consular communications and response: To create direct, personal communications channels with citizens
travelling overseas, with manageable communications in crisis situations.
5. Disaster response: To harness the power of connective technologies in disaster response situations.
6. Internet freedom: Creation of technologies to keep the internet free and open. This has the related
objectives of promoting freedom of speech and democracy as well as undermining authoritarian regimes.

158

Hanson, F. (2012, October 25). Baked in and wired: eDiplomacy@State, Foreign Policy Paper Series No.
30, Washington, DC: Brookings Institution (pp. 1–41).
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External resources: Creating digital mechanisms to draw on and harness external expertise to advance
national goals.
8. Policy planning: To allow for effective oversight, coordination and planning of international policy across
government, in response to the internationalisation of the bureaucracy.
Holmes159 (2015, p. 15) defines digital diplomacy as a ―strategy of managing change through digital tools and
virtual collaborations‖, adding an emphasis to the inherent collaborative nature of diplomacy both online and off
line, which the digital does not affect in any way. One of the salient tasks of diplomacy is the gathering of
information and reporting, by lawful means, on conditions and developments within the host country for the sending
government as well as the promotion of friendly relations between the two states.
The application of the new communication technologies to diplomacy goes right to its core functions, including
negotiation, representation and communication. The rise of social media is also a new information sphere that is
used by the practitioners of diplomacy.
As the world is facing the tremendous pandemic, diplomats are facing multiple challenges too. Health and other
sanitary measures, social-distancing, the need of ventilation machines, closed roads and airports, as well as closed
borders in some of the states, created and demanded an urgent transformation of the diplomatic work into a digital
one, using access to adequate technology and developing a new shape of communication protocols.
7.

2. TRADITIONAL DIPLOMACY VS. DIGITALIZATION
Diplomacy is a concept that has existed for many centuries, even before it was given an official name. Diplomacy is
an instrument of statecraft. Diplomacy refers to negotiations made between actors as they attempt to reach certain
objectives. It originally was an instrument of states to deal with other states. In the context of international affairs,
diplomacy is a method by which states manage their relationships with one another and try to achieve their national
interests. There are several incentives for states to work with each other within the international system. As
described by the realist theory of international relations, states seek security and power within the international
system. In order to obtain security and power, states build strategic relationships with one another, constructing
alliances to defend their own interests. Therefore, the vulnerability of states, their desire for power, their common
interests with other states, and their realization of the benefits of trade, motivate states to partake in diplomacy 160.
Although diplomacy is often carried out by states for self-interests, diplomacy has resulted in a lot of good for the
world. Diplomacy has commonly been used to prevent war and violence, address global issues, and promote trade.
Without diplomacy, states in the international system would be left to try to achieve their interests in less peaceful
ways, with a lack of communication and compromise 161.
Traditional diplomacy relied on person-to-person communication, on both a bilateral and multilateral level.
According to Rozental, Andres and Alicia Buenrosrto, diplomats traveling to foreign countries were expected to be
socially skilled. They needed to know how to aggressively promote the interest of their country while also being
able to make smart compromises. In regard to embassies, countries believed that the number of missions they had
abroad directly correlated to their international success. They looked to expand the locations where they had
diplomats posted, seeing the advantage in these direct lines of communication.
On the other side, the internet, the social media, the training courses as well, started the new digital era in the
community. They are currently most popular, especially the platforms like Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
and so on, so it was necessary to educate diplomats on how to use this tools in the safest and most influential way.
Possibly the greatest challenge for diplomats pursuing digital diplomacy is the fact that their role as diplomats is
changing. Prior to digitalization, the main responsibilities of diplomats were to represent their governments while
they were abroad and report information to their governments when they returned.
Although digital diplomacy is becoming an important topic, it still lacks an official definition. Several organizations
have attempted to form a concrete definition of the term, yet it continues to be used vaguely. This lack of precision
in definition has caused different scholars to research digital diplomacy in different ways, focusing on everything
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Holmes, M. (2015). The future of digital diplomacy. In C. Bjola & M. Holmes (Eds.), Digital diplomacy:
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from cyber security to social media to internet governance 162. Another reason for this lack of precision stems from
the fact that digital diplomacy is often referred to by different names. Scholars have been using the terms ―cyberdiplomacy,‖ ―net-diplomacy,‖ ―e-diplomacy,‖ and ―Twiplomacy‖ interchangeably163.
Social media and platforms like Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Weibo, Flickr, Google+, SnapChat etc.
have added an important real-time dimension to diplomacy, they are making the communication easier and ultrafast.
The world leaders and diplomats are using social media, and Twitter in particular, to deliver messages directly to the
audience they seek to influence. Also, diplomatic activities are increasingly supported by Internet tools.
Christodoulides (2005) noted that ―the Internet can be considered by governments as a unique diplomatic
instrument; through its proper use they can ―advertise‖ not only their positions on different issues, but also promote
their ideas worldwide. Such a function, if used in the right way, helps the embassy, and as a result the state that it
represents, to create a positive image in the host state‖. Diplomats rely on the Internet to find information,
communicate with colleagues via e-mail, and negotiate draft texts in electronic format; diplomats are also
increasingly using new social networking platforms such as blogs and Facebook.
However, while some diplomats embrace change as an opportunity to reform their profession, to others it represents
a challenge to established conventions and may simply be ―dangerous‖ to proven and accepted forms of conducting
international relations—or to their own self-interest. The impact of the Internet and the rise of social media
platforms, particularly Twitter and Facebook, are generating a wealth of reactions (Hocking & Melissen, 2015).
3.DIGITAL DIPLOMACY IN TIME OF COVID – 19
The Covid-19 global pandemic has changed how the world functions, illustrating the limitations of many existing
systems and highlighting the need to reimagine the role of information technology as a lever for economic
productivity and growth. In attempting to contain the virus, countries have established mobility restrictions and, in
some cases, lockdowns, which have fundamentally disrupted the functioning of society and the economy. This
disruption has transformed the ways in which communities, businesses and individuals operate, communicate and
transfer knowledge164.
Also, health and other sanitary measures, social-distancing, the need of ventilation machines, closed roads and
airports, as well as closed borders in some of the states, created and demanded an urgent transformation of the
diplomatic work into a digital one, using access to adequate technology and developing a new shape of
communication protocols.
The pandemic demanded virtual meetings that have impact on reduced travel budgets and also a need for improving
access to technological tools and improved skills of diplomats such as improved digital capabilities and experience
in virtual negotiation rooms. Therefore, the way of realisation and presentation of diplomacy has radically changed
and is increasing removed from the traditional diplomatic elements.
Almost overnight, diplomats have been asked to become advanced users of virtual platforms. They have been asked
to face challenges such as the gap in digital skills, meaningful connectivity, and other matters pertaining to the
digital divide.
The Covid -19 pandemic requires from diplomats:
-to use technological platforms;
- to have technical knowledge;
-to have innovative thinking skills;
-to negotiate in a whole new environment;
-to participate on virtual meetings;
-to play a key role in dealing the pandemic;
-to continue the bilateral and multilateral dialogues;
-to promote their own country in the best light;
162
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-to help the healthcare system in their own countries;
- to help in recovering the economy etc.
The pandemic has severely tested MFAs‘ capacity to offer timely and effective consular assistance, to protect the
national image of their countries as the crisis escalated, and to counter the digital disinformation spread by an
anxious public or by strategically minded actors. At the same time, it has showcased the need for MFAs, once the
crisis is over, to draw the right lessons, train themselves to think digitally "outside the box" and start upgrading now
their digital know-how, tools and strategies so that they will be better prepared to face the next global crisis, which
may come sooner than expected165.
As the United Nations is looking for ways to increase the efficiency and optimization of regular procedures, while
respecting established protocols and developing blended mechanisms in a sort of hybrid diplomacy166, we shouldn't
forget that inclusiveness, transparency, and a broader participation of all states must be guaranteed. Moreover, the
multilateral system is debating over the identification of situations in which virtual diplomacy mechanisms are
feasible, without losing sight of conferences and meetings where physical presence and human interaction remain
irreplaceable. In this regard, the meetings of groups of governmental experts come to mind, as they usually demand
a higher degree of technical expertise and interactive discussions.
In terms of participation, the inclusion of all multistakeholders must be addressed. Effective access of all interested
parties to multilateral decision-making processes, in face-to-face and virtual settings, will certainly amplify the
opportunities for results and outcomes to produce greater impact 167. The Internet and its driven-changes have also
altered the environment in which diplomacy is conducted as well as they question established notions of geopolitics, geo-economics, sovereignty, interdependence. Digital as a driving-change in diplomacy is also shown by
the UN Secretary-General High-level Panel on Digital Cooperation (HLPDC), which was convened to advance
global multi-stakeholder dialogue on how to work better together to realize the potential of digital technologies for
advancing human well-being while mitigating the risks. The HLPDC final report ―The Age of Digital
Interdependence‖168 makes five sets of recommendations: build an inclusive digital economy and society; develop
human and institutional capacity; protect human rights and human agency; promote digital trust, security and
stability; and foster global digital cooperation.
Diplomacy is seen as a field that is formal and secretive, taking place within small networks of important contacts
rather than extended public circles169. One of the greatest challenges of digital diplomacy lies in its conversational
nature. Following their migration online, diplomats and diplomatic institutions have been forced to contend with a
vocal and unpredictable online public170.
The consular challenge is perhaps the most pressing one at the opening of the digital age, with citizens demanding
help from government and services that meet both the technological standard set by society as well as the human
touch that is essential to this form of diplomacy. The rather outmoded term ‗consular affairs‘ no longer covers what
is going on, and harks back to the image of a world that never existed: one in which consular matters and diplomatic
affairs did not appear to intersect. Consular diplomacy overlaps with other areas of MFA 171 activity such as
economic diplomacy, public diplomacy, and development aid and consular controversies have the capacity to
seriously affect overall bilateral relations. There are many examples of serious political frictions triggered by
consular issues, and high-profile cases tend to attract a lot attention at home. What could be called the ‗five P‘s‘ –
public opinion, parliament, the press, principals within foreign ministries, and politicians – need no persuasion that
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consular services are a core task of government, and this is the area of diplomatic activity where the technological
challenge is most palpable172.
The processes of diplomacy and the structures that exist to facilitate them are of course inextricably linked. Changes
in the former require adaptation of the latter if the institutions of diplomacy are to remain relevant to the needs of
local and global communities. The consequences of digitalization in this context are complex. It is not simply the
case that foreign ministries and other diplomatic agencies have to function online. The challenges are much greater.
The DNA of diplomacy is changing. Blends of offline and online strategies have to develop to deal with the
character of each set of issues that it confronts. Becoming a ‗twiplomat‘ will not of itself guarantee success, but
ignoring the meanings and significance of digitalization will prove to be equally misguided173. Using the social
media and platforms provide diplomats with the ability to extend their influence by being interactive, personal, and
transparent. But, using digital diplomacy, the diplomats are facing many other challenges such as cybersecurity.
Although there is no specific protocol on how to use social media successfully.
4. CONCLUSION
As stated above, diplomacy is used to manage the goals of foreign policy focusing on communication. Traditional
diplomacy relied on person-to-person communication, on both a bilateral and multilateral level. New trends affect
the institution of diplomacy in different ways. Diplomacy has received an additional tool in the form of the Internet.
In various cases of interdependence and dependence interference in a country's affairs is accepted. Multilateral
cooperation has created parliamentary diplomacy and a new type of diplomat, the international civil servant. States
and their diplomats are in demand to curb the excesses of globalization.
According to Crabb the ―reduced to its fundamental ingredients, foreign policy consists of two elements:
national objectives to be achieved and the means for achieving them. The interaction between national goals and the
resources for attaining them is the perennial subject of statecraft. In its ingredients, the foreign policy of all nations,
great and small, is the same.‖ Thus, one of the elements of foreign policy is the means of achieving a country‘s
foreign policy objectives, and one of the major instruments of foreign policy is diplomacy.
Many countries around the world are seizing the moment and actively pursuing their foreign policy objectives and
possibilities for positive outlook through the creation of websites, blogs and the use of social media platforms—
Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Weibo, Flickr, Google+ and so on. Schwarzenbach (2015) noted that: ―The
biggest change Twitter has brought to foreign policy has been greater access to unfiltered information and
worldwide engagement regardless of nationality or political status. Additionally, the increasing number of cellphone
users in the developing world further democratizes information-sharing. As a result, citizens and civil society are
becoming increasingly able to hold governments accountable for policies and for statements made by politicians‖174.
We may conclude that the tools of the digital age create new routines and simultaneously redefine existing ones,
hybridity is the norm in the current media and diplomatic environments, as well as the challenges posed by digital
technologies in future will demand strategies dealing with the integration of online and offline environments from
diplomatic working. Once the crisis is over, the lessons learned are to train diplomats to think digitally ―out of the
box‖ and start upgrading their digital know-how and tools and strategies, so that they could be better prepared to
help their national countries and easily to face the next global crisis.
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FOOD SAFETY STANDARDS IN THE FOOD LAW
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Abstract: Food chain legislation is harmonized at EU level and requires Member States to develop national
implementing measures. At the same time, this legislation is constantly updated, which is why it is necessary to
constantly review the extent to which the necessary changes are being made to the national legislation on its
implementation.
With the White Paper on Food Safety of 2002, the EC is calling for a radical revision of existing hygiene legislation,
according to which special attention should be paid to ensuring healthy and high-quality food for all by improving
standards and control systems that cover safety throughout the food chain, from the farm to consumers and also that
business operators have the primary responsibility for food safety.
In order to strengthen, modernize and streamline the current legal environment and ensure a high level of protection
of human, animal and plant health, the Commission proposed in 2013 a package of five proposals for the revision of
EU food chain legislation.
The approach introduced with this legislative package finds its development in the European Green Pact published
in 2020. The European Green Pact provides guidelines for making Europe the first climate-neutral continent by
2050. It sets out a new, sustainable and inclusive growth strategy to boost the economy, improve health and quality
of life. people, to take care of nature and to take into account the interests of all.
With this work we set a goal to review the implementation of European food safety standards in national legislation,
and in particular in the Food Act in the period of accession and the period of full membership of Bulgaria as a
member state.
Based on the this brief review, we can summarize that the publication of the new Food Act achieves the following
results: simplification of the legal framework; full compliance with European Union food safety legislation;
ensuring the application of unified procedures and achieving the implementation of coordinated control for
compliance with the requirements of European law and Bulgarian legislation throughout the food chain; reduction of
the gray sector in food production, processing and distribution; determining the conditions for food banking; for the
first time, requirements for distance food trade are regulated.
Keywords: food quality and safety, Food Act

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
НОРМИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ
Веселин Киров
Лесотехнически университет, Факултет по ветеринарна медицина, kirovvk@gmail.com
Резюме: Законодателството относно хранителната верига е хармонизирано на ниво ЕС и изисква
държавите-членки да разработят национални мерки по прилагането му. В същото време това
законодателство постоянно се актуализира, поради което е необходимо да се прави постоянен преглед
доколко се извършват необходимите промени в националното законодателство относно прилагането му.
С „Бялата книга по безопасност на храните― от 2002г. ЕК определя радикална ревизия на съществуващото
хигиенно законодателство, според която особено внимание трябва да се обърне на осигуряването на
здравословни и висококачествени храни за всички чрез подобряване на стандарти и системи за контрол,
които обхващат безопасността по цялата хранителна верига, от фермата до потребителите, а така също, че
бизнес операторите носят първичната отговорност за безопасността на храните.
С цел укрепване, модернизиране и рационализиране на настоящата правна среда и да се гарантира високо
равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията, Комисията предложи през 2013 г. пакет
от пет предложения за преразглеждане на законодателството на ЕС по хранителната верига.
Подходът, въведен с този законодателния пакет намира своето развитие в публикуваният през 2020г.
Европейският зелен пакт. Европейският зелен пакт дава насоките за превръщането на Европа в първия
неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. В него се определя нова, устойчива и
приобщаваща стратегия за растеж, чрез която да се стимулира икономиката, да се подобрят здравето и
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качеството на живот на хората, да се полагат грижи за природата и да се вземат предвид интересите на
всички.
С настоящата работа си поставихме за цел да направим преглед на на въвеждане на европейските норми по
безопасност на храните в националното законодателство, и по- специално в Закона за храните в периода на
присъединяване и периода на пълноправното членство на България като държава членка на ЕС.
На база на направения преглед, можем да обобщим, че с публикуването на новия Закон за храните се
постигат следните резултати: опростяване на правната рамка; пълно съответствие със законодателството на
Европейския съюз.; гарантиране прилагането на унифицирани процедури и постигне осъществяването на
координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство
в областта на храните; намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на
храни; определяне на условията за хранителното банкиране; за първи път се регламентират изисквания при
търговия с храни от разстояние.
Ключови думи: качество и безопастност на храни, Закон за храните
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Законодателството относно хранителната верига е хармонизирано на ниво ЕС и изисква държавите-членки
да разработят национални мерки по прилагането му. В същото време това законодателство постоянно се
актуализира, поради което е необходимо да се прави постоянен преглед доколко се извършват необходимите
промени в националното законодателство относно прилагането му. Основните правила на ЕС относно
законодателството в областта на храните са определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на
общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски
орган за безопасност на храните и за определяне на процедурите относно безопасността на храните, така
наречения Общ закон за храните на ЕС (Костов, И. 2016).
Преди двадесет години, след поредица от кризи в областта на безопасността на храните, Европейската
комисия публикува Бяла книга за безопасността на храните, която съдържа подробни предложения за нови
законодателни стъпки, за да се гарантира съгласуван и прозрачен набор от правила, засилващи контрола от
фермата до масата, основани на системата за научни консултации, така че да се гарантира високо ниво на
човешко здраве и защита на потребителите. Този процес започва на Европейският съвет, проведен в
Хелзинки на 10 и 11 декември 1999 г., който дебатира разширяването на Съюза и предстоящата
институционална реформа. В заключителния документ от срещата по отношение на общественото здраве и
безопасността на храните е записано, че особено внимание трябва да се обърне на осигуряването на
здравословни и висококачествени храни за всички чрез подобряване на стандарти и системи за
контрол, които обхващат безопасността по цялата хранителна верига, от фермата до потребителите
(Костов, И.2019).
Бялата книга по безопасност на храните от 2000 г. въвежда нова концепция на ЕС за ефективна и цялостна
защита на потребителите, свързани с тяхното здраве. Според нея това се постига като резултат от мерки,
които трябва да бъдат взети на всички етапи на хранителната верига - подход „от фермата до масата―. С
„Бялата книга по безопасност на храните― ЕК определя радикална ревизия на съществуващото хигиенно
законодателство, според която бизнес операторите носят първичната отговорност за безопасността на
храните. Приетите на тази основа през април 2004 г. регламенти – така нареченият „хигиенен пакет―,
влизащи в сила на 1 януари 2006 г., сплотяват, хармонизират и опростяват подробните и комплексните
изисквания по безопасност на храните и ветеринарните въпроси на действащите тогава многобройни
директиви. Те включват и общ, прозрачен подход, приложим за всички производители на храни в
хранителната верига на принципа „от обора до масата―, заедно с ефективни инструменти за контрол на
безопасността на всички нейни етапи. Хигиенният пакет включва следните актове: Регламент (ЕО) №
852/2004171, Регламент (ЕО) № 853/2004172, Регламент (ЕО) № 854/2004173 и Директива 2004/41/ЕО107.
Хранителната верига се определя като цялостна верига на производство, събиране, преработка,
транспортиране, съхранение и дистрибуция на фуражи и храни от първичното производство до крайния
потребител (концепция „от обора до масата―). Законодателството относно хранителната верига е
хармонизирано на ниво на ЕС и изисква държавите-членки да разработят национални мерки по прилагането
му. В същото време това законодателство постоянно се актуализира, поради което е необходимо да се прави
преглед доколко се извършват необходимите промени в националното законодателство за прилагането му
(Костов, И., Киров, В, Николова, Г. 2019).
За да се постигне целта за укрепване, модернизиране и рационализиране на настоящата правна среда и да се
гарантира високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и растенията, Комисията предложи
през 2013 г. пакет от пет предложения за преразглеждане на законодателството на ЕС по хранителната
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верига. Анализирайки тази рамка, Илиян Костов (2018) подчертава, че с неговото въвеждане ще се постигне
значително подобряване на ефективността на официалния контрол по безопасност на храните и нивото на
защита срещу рисковете за здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към
животните в Съюза.
От петте предложения, най-голямо значение за Закона по храните има Регламент (EС) 2017/625 относно
официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на
законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и
хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.
Подходът, въведен със законодателния пакет от 2013г. намира своето развитие в публикуваният през 2020г.
Европейският зелен пакт. Европейският зелен пакт дава насоките за превръщането на Европа в първия
неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. В него се определя нова, устойчива и
приобщаваща стратегия за растеж, чрез която да се стимулира икономиката, да се подобрят здравето и
качеството на живот на хората, да се полагат грижи за природата и да се вземат предвид интересите на
всички.
В сърцевината на Зеления пакт е стратегията „От фермата до трапезата“. Тя дава комплексен отговор на
предизвикателствата пред устойчивите продоволствени системи, като признава неразривните връзки
между здравето на хората, здравето на обществата и здравето на планетата. Стратегията заема
централно място и в програмата на Комисията за осъществяване на целите на ООН за устойчиво развитие.
Стратегията „От фермата до трапезата― представлява нов комплексен подход към значението, което отдават
европейците на устойчивостта. Създаването на благоприятна продоволствена среда, която улеснява избора
на здравословен и устойчив начин на хранене, ще бъде от полза за здравето и качеството на живот на
потребителите и също така като цяло ще намали свързаните със здравето разходи за обществото Хората
обръщат все по-голямо внимание на въпросите, свързани с околната среда, здравето, обществото и етиката,
и търсят повече стойност в храната, отколкото когато и да било. Основни тематики свързани с безопасността
и контрола на храните, които ще лефлектират в сега действащия Закон са осигуряване на устойчиво
производство на храни, гарантиране на продоволствената сигурност, задължително етикетиране за
хранителната стойност, намаляване на загубата и разхищението на храни и борба с измамите с храни
по веригата за доставки на храни. Ето защо от решаващо значение е да има политика на нулева
толерантност с ефективни възпиращи мерки (Костов, И., 2020).
2. ЦЕЛ
С настоящата работа си поставихме за цел да направим преглед на на въвеждане на европейските норми по
безопасност на храните в националното законодателство, и по- специално в Закона за храните в периода на
присъединяване и периода на пълноправното членство на България като държава членка на ЕС.
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Първи опит за въвеждане на европейските норми по безопасност на храните става с публикуването на
Закона за храните през 1999 г. Законът концептуално е разработен и приет преди присъединяването на
Република България към Европейския съюз, с оглед да отговори на въведената от ЕС нова концепция „от
фермата до масата― за ефективна и цялостна защита на потребителите, свързани с тяхното здраве. След
присъединяването на България към ЕС през 2007г., той последователно е изменян многократно, което от
своя страна води до затруднения при прилагането му, както от бизнес операторите, така и от органите на
официалния контрол. Следващите изменения са правени почти всяка година с цел да се „напасне―
българското законодателство към това на ЕС.
Законът от 1999г. и последващите му изменения съдържат текстове, касаещи предприсъединителния период
и нерелевантна на днешните реалности законова база. Също така той беше излишно ―обременен‖ с текстове
и разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Европейския съюз (налице е дублиране на
разпоредби от Регламенти и Решения на Общността) и едновременно с това е непълен и понякога в
противоречие с тях. Същевременно, липсваше ефективен механизъм за налагане на санкции за неспазване на
пряко приложимите актове на Общността.
През м. април 2015 г. беше проведена среща с експерти по безопасност на храните от Министерство на
земеделието, храните и горите. На нея беше посочено, че е необходимо да се направят изменения в Закона за
храните, тъй като в настоящия Закон има твърде много административни тежести за официалния контролен
орган и за бизнес операторите. На второ място се дискутира от Регламент (ЕС) 2017/625, който отмени
поетапно Регламент (ЕС) № 882/2004. Трето, беше констатирано, че официалният контрол, извършван от
официалния контролен орган, в момента не работи добре. Режимът е командно-административен и не
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включва подхода на оценката на риска. В периода на дискусии и преразглеждане на законодателството на
ЕС се извърши и преглед и на националното законодателство в областта на хранителната верига.
По отношение на действащия тогава Закон за храните се отчете, че е е нужна е принципно нова философия и
архитектура, която да съответства на европейските принципи за високо ниво на защита на здравето на
човека и потребителските интереси по отношение на храните, чрез прилагане на интегриран подход за
контрол по цялата хранителна верига по отношение на безопасността и качеството на храните съгласно
Регламент (ЕС) 2017/625.
Нов Закон за храните
Законът има за цел опростяване на правната рамка, гарантиране защитата на потребителите чрез предлагане
на пазара на безопасни храни и намаляване на сивия сектор при производството, преработката и
дистрибуцията на храни. В новия закон са регламентирани:
 общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара;
 изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор;
 изискванията към опаковането, етикетирането, представянето, и рекламата на храните;
 условията за регистрация/одобрение на обектите за производство, преработка и дистрибуция на
храни;
 изискванията при транспортиране на храни;
 изискванията към обектите за производство и търговия на едро и изискванията за търговия на
дребно с материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
 изискванията за пускане на пазара на групи храни (храни, предназначени за кърмачета и малки
деца, храните за специални медицински цели и храните, в които са вложени витамини, минерали и някои
други вещества, добавките, ензимите и ароматизантите в храни и хранителни добавки, към храните,
предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, генетично модифицираните храни,
натуралните минерални, изворните и трапезни води, храните, обработени с йонизиращо лъчение, новите
храни);
 условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране;
 изисквания при търговията с храни от разстояние.
 функциите на Националния съвет по храните, който ще функционира като постоянен
консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на
всички заинтересовани страни;
 изискванията за дейността на Помирителната комисия.
В новия закон за първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние.
Съгласно закона търговия с храни от разстояние може да се извършва от или от бизнес оператор, който
осъществява дейност в регистриран или одобрен по реда на закона обект, или от доставчик на услуги,
управляващ средство за комуникация от разстояние. Компетентен орган за регистрация е директорът на
съответната областна дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта или на централата
на средството за комуникация от разстояние.
С проекта се определят компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на
официален контрол върху храните - Българска агенция по безопасност на храните и Регионалните здравни
инспекции към Министерство на здравеопазването (само за минерални и изворни води). Така ще се
гарантира прилагането на унифицирани процедури при осъществяване на официален контрол върху
храните и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на
европейското право и българското законодателство в областта.
Със закона се предвижда повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на
законодателството по безопасност на храните, с цел повишаване ефективността на контрола на
изпълнението им. Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите
санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която
се създава при извършване на съответното нарушение. Например в действащия Закон за храните санкцията
за нарушаване на разпоредбите и изискванията, свързани с представянето, етикетирането и рекламата на
храните, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 250 лв. до 500 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение - с глоба от 500 лв. до 1000 лв. Новият закон предвижда глоба или
имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Ако нарушението
е извършено от бизнес оператор, глобата или имуществената санкция е в размер от 4000 до 6000 лв.
Съгласно стария ЗХ който отказва или препятства извършването на официален контрол в обектите за
производство и търговия с храни или вземането на проби от компетентните органи, ако не подлежи на по-
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тежко наказание, се наказва с глоба от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение
- с глоба от 1000 лв. до 1500 лв. Новият закон предвижда глоба от 2000 до 4000 лв. за лице, което не изпълни
задължение за уведомяване, не осигури достъп, не представи необходимите документи и данни на
контролните органи или възпрепятства изпълнението на служебните им задължения, включително
взимането на проби или не изпълни разпореждане на длъжностно лице, издадено в рамките на неговата
компетентност. Ако нарушението е извършено от бизнес оператор, глобата или имуществената санкция е в
размер от 4000 до 6000 лв.
Новия закон определя и условията за хранителното банкиране. Хранителното банкиране се извършва от
лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване
на дейност в обществена полза, които са получили разрешение за оператор на хранителна банка. Списъкът
на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите след съгласуване с министъра на финансите по мотивирано предложение на
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Разрешение за оператор на
хранителна банка се издава след подаване на заявление по образец до изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните.
Съгласно европейското законодателство и Закона за храните, отговорността дали храната е безопасна
носи бизнес оператора. Храната трябва да е годна за консумация от хора по отношение на нейните
физични, химични, радиологични и микробиологични качества и състав, както и да не представлява
опасност за човешкото здраве. Храната трябва да отговаря на изискванията за производство, преработка
и/или дистрибуция, предвидени в закона, актовете по неговото прилагане и правото на Европейския съюз в
областта на храните.
Бизнес операторите, с изключение на извършващите първично производство и на аптеки и дрогерии по чл.
30, ал. 1, въвеждат, прилагат и поддържат постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 5 от
Регламент (ЕО) № 852/2004 и Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004, включително разработват,
прилагат, поддържат и актуализират технологична документация или национални, утвърдени или браншови
стандарти за храните, които произвеждат.
Новост в закона е, че аптеки и дрогерии, извършващи търговия на дребно с хранителни добавки, диетични
храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и преходни храни, подлежат на контрол по реда
на закона. Компетентен орган за регистрация на хранителни добавки и храни, предназначени за употреба
при интензивно мускулно натоварване е изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност
на храните. За пускане за първи път на пазара в Република България на хранителна добавка или храна,
предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване бизнес операторът подава до
изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните заявление по образец.
Новият закон за храните определя и условията, при които се поставя обозначението „Добит в България―/
„Продукт от България―. Обозначението „Добит в България―/ „Продукт от България― се поставя върху
първични продукти, които са добити на територията на Република България. Обозначението „Продукт от
България― се поставя върху храни, когато основната съставка, използвана за тяхното производство, е добита
на територията на Република България, и всички етапи на производствения процес се осъществяват на
територията на Република България. Обозначението може да се придружава с географска карта или друг
символ, който съдържа информация, че храната е произведена в Република България.
Законът е обнародван в ДВ, бр. 52 от 9.06.2020 г. и влезе в сила от деня на обнародването му в ДВ.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На база на направения преглед, можем да обобщим, че Законът от 1999г и последващите му изменения
съдържат текстове, касаещи предприсъединителния период и нерелевантна на днешните реалности законова
база. С публикуването нановия Закон за храните се постигат следните резултати:
 опростяване на правната рамка
 пълно съответствие на новия ЗХ със законодателството на Европейския съюз
 гарантиране прилагането на унифицирани процедури и постигне осъществяването на
координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство
по цялата хранителна верига.
 намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на храни.
 определя и условията за хранителното банкиране;
 за първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние.
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