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Програма „Сигурност“

През 2016 г. дейността на Програма „Сигурност” беше фокусирана върху 
следните области:

• Противодействие на организираната престъпност, финансовите 
престъпления и рекета. Публикуван беше докладът „изнудване и ре-
кет в еС: фактори на уязвимост”, както и модел за оценка на уязвимост 
на бизнеса. беше анализиран италианският опит в противодействието 
на изнудването и рекета. Продължи работата по проучване ролята на ко-
рупцията при трафика на хора, както и разработване на ефективни под-
ходи за противодействие на прането на пари в българия.

• Противодействие на радикализацията и терористичните запла-
хи. Подготвен беше докладът „феноменът радикализация: обзор на ли-
тературата”, представящ основните академични концепции и дебати във 
връзка с  радикализацията, която може да доведе до насилие. Продължи 
работата по изготвяне на практически инструменти за разпознаване, на-
блюдение и анализ на рискове и тенденции, свързани с радикализация 
и екстремизъм в българия. тези практически инструменти дават въз-
можност за прилагане на конкретни мерки и политики за превенция на 
радикализацията и по-доброто разбиране на този феномен сред служи-
телите на първа линия и експертите от правоохранителните и разузна-
вателните служби.

• Подобряване управлението на частния охранителен сектор. Ана-
лизирана беше ролята на частния охранителен сектор в защитата на кри-
тичната и стратегическата инфраструктура, както и в предоставянето на 
сигурност в селски и отдалечени райони на българия.

• Завладяване на държавата и медиите. широк отзвук получи анали-
зът на състоянието на медийния сектор, както и рисковете от липсата на 
медиен плурализъм и прозрачност на собствеността на медиите.

• Гранична сигурност. извършена бе оценка на фонд „външни грани-
ци”, по поръчка на европейската комисия. в рамките на оценката бяха 
проведени работни посещения на осем гранични служби на еС. участи-
ето в тази оценка утвърди репутацията на Центъра като водещ партньор 
на гд „миграция и вътрешни работи” на европейската комисия по про-
блемите на сигурността на външните граници на Съюза. Разработвани 
бяха и сценарии по проблемите на миграцията и граничните служби 
след 2020 г., по поръчка на еК.
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I. Противодействие 
на организираната 
престъпност, финансовите 
престъпления и рекета

Противодействие на изнудването 
и рекета: европейският опит

През 2016 г. Програма „Сигурност” 
приключи дейностите си по изследва-
нето на формите на рекета и изнуд-
ването в ЕС и разработването на ин-
струменти за оценката на феномена с 
цел подобряване работата на разслед-
ващите органи. Резултатите от изслед-
ването бяха представени на национал-
ни и международни форуми.

изнудването и рекетът са ефективни 
инструменти, използвани от органи-
зираната престъпност за натрупване 
на финансови ресурси и проникване 
в легалната икономика. въпреки че 
не фигурират в докладите на европол 
сред идентифицираните значими 
заплахи от организираната престъп-
ност, тези престъпления в различна 
степен са проблем във всички евро-
пейски държави. малко европейски 
страни са разработили проактивни 
подходи и методи за превенция и 
борба с рекета. в повечето държави в 
еС полицията има по-скоро пасивен 
подход и разследва този тип прес-
тъпления, само ако е сезирана от съ-
ответните жертви. от друга страна, 
фактът, че предприемачите работят в 
сивата или черната икономика, в по-
вечето случаи ги отказва да сигнали-
зират за проблемите си. в резултат на 
това, по-голямата част от случаите на 
рекет остават нерегистрирани. твърде 
малко са примерите за превантивна 
и проактивна полицейска дейност, 
съобразена със спецификите на ситу-
ацията, в която се намират жертвите 
на рекета.

С цел да се разработят по-добри ин-
струменти за оценката на феномена 

на рекета и изнудването, да се допри-
несе за обмен на опит между различ-
ните институции, занимаващи се с 
борба с този проблем, както и да се 
изградят стратегически партньорства 
срещу рекета и изнудването, три ор-
ганизации обединиха своя капацитет 
и ресурси, а именно: Центърът за из-
следване на демокрацията (българия), 
транскрайм – Католически универси-
тет в милано (италия) и Автономният 
университет на мадрид (испания), с 
активното участие на българските по-
лицейски служби, Следствена служба 
„Антимафия” от италия, както и на 
бизнес асоциации от трите страни.

Рекетът в ЕС:
фактори
на уязвимост

основните резултати от това усилие 
бяха обобщени в доклада „Рекетът в 
еС: фактори на уязвимост”, в който се 
анализират проявите на изнудване и 
рекет в страни – членки на еС, като се 
оценява риска и уязвимостта за пред-
приятията в два специфични сектора 
на икономиката (хотелиерство и сел-
ско стопанство), както и на китайски-

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17703
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17703
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те общности. изследването анализи-
ра социалните и правните аспекти, 
институционалната и икономическа-
та среда, както и характеристиките 
на жертвите и престъпниците, с цел 
да се изяснят условията, които поз-
воляват изнудването и рекета в сек-
торите на хотелиерството и селското 
стопанство, както и сред китайските 
общности.

изследването показа, че изнудването и 
рекетът могат да се извършват не само 
от организирани престъпни групи, но 
и от групи и мрежи от представите-
ли на администрацията. такива гру-
пи бяха идентифицирани в българия, 
Румъния, гърция и испания, основно 
в областта на селското стопанство и 
в по-малка степен в хотелиерството. 
всички идентифицирани случаи но-
сят белезите на рекет и изнудване:

• те са форма на организирана прес-
тъпност – извършвани са от групи 
от три или повече лица, действащи 
координирано;

• извършвани са системно срещу по-
вече от една фирма и са практику-
вани непрекъснато във времето;

• включвали са принуда – т.е. при-
нуждавали са жертвата към опре-
делено поведение чрез използване 
на заплахи и позициите си във 
властта;

• причиняват имуществени щети на 
жертвата – загуба на доходи или 
загуба на собственост.

наред с това беше изготвен анали-
зът „италианският опит в противо-
действието на изнудването и рекета”. 
основните елементи на италианския 
подход за борба с рекета са следните:

• Създадена е институцията Специ-
ален комисар, който отговаря за 
координацията на всички антире-
кет дейности и инициативи в стра-
ната.

• Създаден е национален фонд за со-
лидарност, който подпомага жерт-
вите на организирана престъпност, 
рекет и лихварство.

• Създадени са и се провеждат спе-
цифични политики и мерки за за-
крила на свидетелите и сътрудни-
ците на правосъдието.

• Създадена е правна рамка, която 
дава възможност на неправител-
ствени организации да се включат 
в борбата срещу организирана-
та престъпност чрез подкрепа на 
жертвите.

• Повторното използване на конфис-
кувани активи за социални цели 
се счита за важен инструмент със 
силно символично и икономическо 
значение в регионите, контролира-
ни от мафията.

беше разработена и методология за 
секторни оценки на уязвимостта към 
рекет и изнудване в секторите „Селско 
стопанство” и „хотелиерство и ресто-
рантьорство”, както и сред мигрант-

ИталИанскИят опИт в протИводействИето
на Изнудването И рекета

основнИ ИзводИ

→ Италианският подход в противодействието 
на рекета включва съвкупност от политики 
срещу по-общия проблем свързан с мафията 
и организираната престъпност и специфич-
ни мерки срещу този конкретен феномен. 
Основните елементи на италианския подход 
за борба с рекета са следните:

→ Специален комисар, който отговаря за коор-
динацията на всички анти-рекет дейности и 
инициативи в страната.

→ Национален фонд за солидарност, който под-
помага жертвите на организирана престъп-
ност, рекет и лихварство.

→ Специфични политики и мерки за закрила 
на свидетелите и сътрудниците на правосъ-
дието.

→ Правна рамка, която дава възможност на не-
правителствени организации да се включат в 
борбата срещу организираната престъпност 
чрез подкрепа на жертвите.

→ Повторно използване на конфискувани акти-
ви за социални цели като важен инструмент 
със силно символно и икономическо значе-
ние в регионите контролирани от мафията.

 Този анализ е изготвен от Елена Скиандра, докторант от Училището за международни изследвания към Университета 
в Тренто, Италия и Антонио Яфано от Асоциация „Либера”, Италия.

Рекетът е престъпление, което засяга всички сло-
еве на обществото, представлява заплаха за бла-
гополучието на местните общности и възпрепят-
ства растежа и развитието на бизнеса. Нито една 
страна не е имунизирана срещу това негативно 
явление, въпреки че то обикновено варира спо-
ред времевия, географския и икономическия кон-
текст. Рекетът може да бъде извършен от отделни 
престъпници или да бъде част от по-сложни прес-
тъпни схеми. В този смисъл случаят с Италия е 
особено показателен, тъй като мафиотските орга-
низации систематично прибягват до използването 
на рекет.

Италия е страна с дълга история по отношение на 
организираната престъпност, характеризираща 
се със специфичната връзка между мафията и ре-
кета, както и с уникалните мерки приети от ита-
лианските власти срещу мафиотските структури 
през последните 25 години. Нещо повече, Италия 
има уникален опит в противодействие на рекета 
чрез участието на гражданското общество. Имен-
но поради тази причина италианските политики и 
мерки срещу това явление заслужават специално 
внимание и могат да се използват като модел за 
добри практики в борбата срещу него.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17816
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17816
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ски общности. методологията беше 
представена в CSD policy Brief No. 63: 
оценка на уязвимостта към рекет, пос-
ветен на тази тема.

Секторните оценки на уязвимост 
могат да подпомогнат държавните 
институции в идентифицирането, 
оценката и разбирането на риска, 
свързан с рекета в даден икономиче-
ски сектор, чрез идентифициране на 
т.нар. предразполагащи и улеснява-
щите фактори. оценката на уязви-
мост:

а) допринася за по-добро разпределе-
ние на ресурсите на компетентни-
те органи;

б) оценява и адаптира администра-
тивните регулации и инструменти, 
използвани от правораздавателни-
те органи, спрямо идентифицира-
ните рискове;

в) подпомага формирането на нови 
политики или законодателни мер-
ки.

методите за оценка на уязвимостта 
към рекет бяха представени в рамки-

Институционална рамка за борба с организираната 
престъпност и рекета в Италия

Източник: Италианският опит в противодействието на изнудването и рекета.
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оценка на уязвимостта към Рекет

основни изводи

→ Рекетът е латентна форма на престъпност, 
известна с ниските нива на заявяване от по-
търпевшите към компетентните институции, 
което води до липсата на информация за ре-
алните размери на проблема.

→ Типичният за правоохранителните органи под-
ход се изразява в разследване на случаи на ре-
кет само при наличие на внесено заявление от 
жертвата.

→ За ефективното противодействие на този тип 
престъпност е необходимо въвеждането на 
повече проактивни форми на контрол, както и 
мерки за превенция и подпомагане на жерт-
вите.

→ Секторните оценки на уязвимост могат да под-
помогнат държавните институции в иденти-
фицирането, оценката и разбирането на риска 
свързан с рекета в даден икономически сектор 
чрез идентифициране на т.нар. предразполага-
щи и улесняващите фактори.

→ Предразполагащите и улесняващите фактори 
пред организираната престъпност, произлизат 
от специфични характеристики на стопанските 
субекти и социално-икономическа среда.

→ Оценката на уязвимост цели: а) да допринесе 
за по-добро разпределение на ресурсите на 
компетентните органи; б) да оценява и адап-
тира административни регулации и инстру-
менти, използвани от правораздавателните 
органи, спрямо идентифицираните рискове; 
в) да подпомогне формирането на нови поли-
тики или законодателни мерки.

Рекетът е една от традиционните дейности на ор-
ганизираната престъпност и представлява осно-
вен инструмент за набавяне на финансови сред-
ства и инфилтриране на легалната икономика. 
Въпреки че според стратегически документи на 
Европейския съюз в последните години рекетът 
на легитимни бизнеси не се нарежда сред най-
важните заплахи от организираната престъпност, 
това престъпление остава като проблем в една 
или друга степен във всички европейски държави. 
Сериозността на феномена е призната от ЕС и ре-
кетът фигурира в редица европейски нормативни 
актове в областта на полицейското и съдебното 
сътрудничество.

Рекетът е латентна форма на престъпност, из-
вестна с ниски нива на заявяване до компетент-
ните органи. Възпрепятстващи фактори в това 
отношение са задлъжнялост на жертвите, опе-
риране в сивата икономика, страх от отмъще-
ние и липса на доверие в институциите поради 
нисък капацитет и корупция. Въздействието на 
тези фактори води до ниски нива на регистрация 
на случаи свързани с рекет и неинформираност 
на инстутициите относно степента на проблема. 
Стандартните проучвания за равнището на вик-
тимизация сред бизнеса, които са общоприети 
като алтернатива на полицейската и съдебната 
статистика, също често страдат от нисък про-
цент на съобщаване на случаи на рекет. Пора-
ди тази причина подобни изследвания също не 

Policy Brief No. 63, септември 2016 г.
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Източник: CSD Policy Brief No. 63: Оценка на уязвимостта към рекет.

те на поредица от събития през 2016 г. 
на проявлението и начините за про-
тиводействие на различните форми 
на рекет и изнудване беше посветена 
кръглата маса, организирана от Цен-
търа за изследване на демокрацията 
на 19 май 2016 г. с участието на изсле-
дователи от транскрайм – италия, 
представители на италианските по-
лиция и прокуратура, прокурор от 
дирекцията DIICOT – Румъния, пред-
ставители на Апелативната специали-
зирана прокуратура на българия, на 
главните дирекции „борба с органи-
зираната престъпност”, национална 
полиция и дирекция АфКоС на мвР, 
както и представители на инспектора-
тите на министерствата на земедели-
ето и храните и на туризма.

обсъдени бяха и практиките на ре-
кет и изнудване в секторите „земе-

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17817
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17672
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17672
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17672
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делие” и „хотелиерство и ресторан-
тьорство” в българия, включително 
рисковете и факторите за уязвимост 
в двата сектора.

Като основни причини за съществу-
ването на рекет и изнудване в селско-
то стопанство бяха посочи силният 
дисбаланс в собствеността на земята, 
практиката на предоставяне на евро-
пейски субсидии, липсата на асоци-
ации на дребните производители, 
местната корупция и др. беше под-
чертана необходимостта от даването 
на приоритет на разследването на ор-
ганизираните форми на изнудване от 
страна на длъжностни лица.

По отношение на причините за рекет 
в хотелиерския и ресторантьорския 
бизнес беше посочено наличието на 
голям сив сектор, традиционното при-
съствие на криминални структури, 

ниският капацитет и високите нива на 
корупция в администрацията.

важен акцент в рамките на кръгла-
та маса беше опитът на италия по 
проблемите на противодействие на 
изнудването и организираната прес-
тъпност. обсъдена беше актуалната 
картина на организираната престъп-
ност в италия – национални групи 
от мафиотски тип, които използват 
изнудването, за да контролират тери-
торията и чужди организирани прес-
тъпни групи от страните от източна 
европа и далечния изток (Китай), 
които практикуват изнудване срещу 
граждани и срещу бизнеси в рамките 
на своите етнически общности. Пред-
ставителите на италианската полиция 
и прокуратура дискутираха мерките, 
които се предприемат, за да се стиму-
лират жертвите на рекет и изнудване 
да свидетелстват, както и за засилване 

Участниците в кръглата маса „Противодействие на изнудването и рекета: 
европейският опит”, 19 май 2016 г.
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Случаи на рекет свързан с организирана престъпност

Източник: Рекетът в ЕС: фактори на уязвимост.

Страна членка
Процент на 

получателите
на найголеми 

субсидии

Процент от общо 
получените субсидии

в страната

Румъния 1.1 51.7
българия 1.1 45.6
унгария 0.9 38.5
Полша 2.0 28.5
германия 1.2 28.4
италия 0.8 26.3
испания 1.3 23.4
великобритания 0.9 14.4
франция 1.2 9.0

Източник: Рекетът в ЕС: фактори на уязвимост.

Таблица 1. Разпределение на изплатените земеделски 
 евросубсидии през 2013 г. за някои страни членки
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на тежестта на налаганите наказания, 
като превантивна мярка срещу из-
вършването на престъпления.

Проявленията на феномена рекет и из-
нудване сред общността на китайската 
емиграция, както и дейността на ита-
лианските антирекет асоциации, бяха 
разгледани на семинар (26-27 май) и 
на конференция „Противодействието 
на рекета и изнудването в еС” (29 сеп-
тември) в милано.

наред с това представители на пра-
воохранителните органи, магистрати 
и изследователи от италия, гърция, 
българия, испания, хърватия, велико-
британия, Полша, ирландия, Слова-
кия, чехия, естония, Словения и Пор-
тугалия дискутираха националните 
аспекти на това явление в различните 
страни – членки на еС.

възможностите, които предоставя 
разработената методология за сектор-
ни оценки на уязвимостта към рекет 
бяха обсъдени и на кръгла маса „Про-
тиводействието на рекета в българия: 
от анализ към възможни мерки”, ор-
ганизирана от Центъра за изследва-
не на демокрацията на 27 октомври 
2016 г., с участието на представители 
на министерството на вътрешните 
работи, главна дирекция „национал-
на полиция”, главна дирекция „борба 
с организираната престъпност” и Со-
фийския апелативен съд.. направени 
бяха и редица препоръки за подо-
бряване на ефективността на мерките 
в тази сфера, както и за въвеждане на 
добри чуждестранни практики като 
института на „сътрудника на право-
съдието”, който успешно се прилага в 
други държави – например в италия. 
Коментирани бяха и множеството 

Фактори за уязвимост към рекет в сектор „Селско стопанство”

Източник: Рекетът в ЕС: фактори на уязвимост.

Уязвимост
към рекет

Липса на
асоциации
на дребни
фермери

Корупция
на местно

ниво

Европейски
субсидии

Слабо
развити

икономически
райони

Липса на
сензитивност

към
проблема

Дебаланси-
рана

структура на
сектора

http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2016/09/CEREU_Agenda-Closing-conference-Milan_29-September-2016-1.pdf
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2016/09/CEREU_Agenda-Closing-conference-Milan_29-September-2016-1.pdf
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17824
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17824
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17824
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Участниците в конференцията „Противодействие на рекета
и изнудването в ЕС” в Милано, 29 септември 2016 г.

Участниците в кръглата маса „Противодействието на рекета в България:
от анализ към възможни мерки”
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осъдителни решения на европей-
ския съд по правата на човека срещу 
българия, които в повечето случаи са 
свързани с нарушаване на правото на 
обвиняемите на справедлив процес 
поради неправомерното прилагане 
на специални разузнавателни сред-
ства в рамките на досъдебното произ-
водство и използването на доказател-
ства, получени по незаконосъобразен 
начин.

на 23 септември експерти от Центъра 
организираха академичен панел, пос-
ветен на рекета в еС, в рамките на Го-
дишната конференция на Европейска-
та криминологична асоциация в мюн-
стер, германия. По време на панела 
бяха представени доклади относно 
спецификите на това престъпление 
в рамките на българия, италия и ис-
пания.

Изследване на корупционни 
практики при трафика на хора

трафикът на хора продължава да е 
сериозен проблем за европейския 
съюз. Като трети в света по доход-
ност криминален пазар след трафика 
на наркотици и оръжие, той е важен 
източник на незаконни средства за 
организираните престъпни групи. въ-
преки известно изместване на фокуса 
към други видове експлоатация, при-
нудителната проституция, предимно 
на жени, остава основната цел на из-
вършителите. През 2016 г., съвместно с 
експерти от италия, Косово и хърва-
тия, бяха изследвани корупционни-
те практики при трафика на жени 
с цел сексуална експлоатация в 
четирите държави, както и ефектът 
от тези практики върху жертвите на 
трафик.

Д-р Атанас Русев по време на годишната конференция
на Европейската криминологична асоциация
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въпреки размерите на този незаконен 
пазар, основните криминални учас-
тници и особено целите и методи-
те на приложение на корупционни 
практики не са анализирани в нужна-
та дълбочина. докато през ранните го-
дини на века са действали големи кри-
минални организации, сега, поради 
възможността за свободно движение 
и засилен полицейски натиск, преоб-
ладават по-малки групи, за които тази 
дейност е основен бизнес. Корупцион-
ните практики в момента са по-ско-
ро ориентирани към предпазване от 
криминално преследване, прекратя-
ване на разследвания и осигуряване 
на оправдателни или леки присъди. 
важността на корупционните посре-
дници е нараснала значително, докато 
директните корупционни връзки се 
избягват все повече. Резултат от про-
учването е изследването „Корупция 
и трафик на жени. българският опит”, 
както и „Аналитичен доклад: коруп-

ция и трафик на жени”, обобщаващ 
резултатите от проучванията в чети-
рите страни.

основни стъпки за подобряване на 
противодействието на корупцията 
при трафика на жени са: повишаване 
капацитета на вътрешноведомствени-
те структури за противодействие на 
корупцията в полицията и съдебна-
та система, по-добра осведоменост за 
връзката между двете престъпления, 
както и тяхното общо разследване, 
подобряване събирането и анализа на 
данни, засилване на международното 
полицейско сътрудничество, осигуря-
ването на по-добра защита на жертви-
те, както и стимули за съобщаване на 
полицията за престъплението.

изводите от проучването в българия 
бяха представени на международен 
колоквиум за трансгранична престъп-
ност „множеството лица на организи-

Осъдени извършители на 100 000 през 2014 г.

Източник: Population data (World Bank, 2015); Convicted traffickers (US Department of State, 2015).

http://anticorrp.eu/publications/corruption-and-trafficking-in-women-the-case-of-bulgaria/
http://anticorrp.eu/publications/corruption-and-trafficking-in-women-the-case-of-bulgaria/
http://anticorrp.eu/publications/analytical-report-of-interview-findings-corruption-and-trafficking-in-women/
http://anticorrp.eu/publications/analytical-report-of-interview-findings-corruption-and-trafficking-in-women/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
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раната престъпност и престъпления 
за печалба: криминални пазари, пране 
на пари и начини за тяхното преодо-
ляване” в нюкасъл, от надя Стойнова, 
анализатор в програма „Сигурност”, 
както и на конференция в европей-
ския парламент – от д-р Атанас Русев 
и надя Стойнова.

Противодействие на прането
на пари в България

Прането на пари и престъпления-
та срещу финансовата система често 
са свързани с различни предикатни 
престъпления, извършвани най-чес-
то от организирани престъпни групи 
(пари, придобити от трафик на хора 
и наркотици, проституция, оръжия, 
компютърни престъпления и т.н.). за 
успешно противодействие е необхо-
дим системен подход за събиране на 
финансова информация за дейността 
на организираните престъпни групи, 
по-широко прилагане и тълкуване на 
съществуващата законодателна рамка, 

както и увеличаване капацитета на от-
говорните правораздавателни органи. 
тези въпроси бяха в дневния ред на 
кръгла маса по проблемите на проти-
водействието на прането на пари, ор-
ганизирана от Центъра за изследване 
на демокрацията на 14 юли 2016 г.

участниците, между които предста-
вители на главна дирекция „нацио-
нална полиция”, държавната агенция 
за национална сигурност, Комисията 
за отнемане на незаконно придобито 
имущество и базелския институт по 
управление, обсъдиха напредъка на 
българия по отношение разследва-
нето и предотвратяването на изпира-
нето на пари. Последният доклад на 
Комитета от експерти за оценка на 
мерките срещу изпирането на пари 
и финансирането на тероризма към 
Съвета на европа оценява работата на 
страната позитивно, най-вече що се 
отнася до съществуващата към днеш-
на дата законодателна и институцио-
нална рамка.

Участниците в кръглата маса „Противодействие на прането на пари
в България”, София

https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/events/2016/06/the-17th-cross-border-crime-colloquium/
http://anticorrp.eu/publications/international-conference-on-wp9-findings/
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17755
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17755
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българското законодателството е в 
съответствие с почти всички европей-
ски и международни норми, но лип-
сата на ефективност при прилагането 
му води до липса на значими резул-
тати в борбата с изпирането на пари. 
През последните години се наблюда-
ва тенденция към увеличаване броя 
на сигналите за изпиране на пари, 
на наблюдаваните и на новообразу-
ваните досъдебни производства, как-
то и на лицата, изправени пред съда 
по обвинения за изпиране на пари. 
относителният дял на присъдите за 
това престъпление обаче продължа-
ва да е значително по-нисък в срав-
нение с други видове престъпления. 
така например през 2015 г. лицата с 
влязла в сила присъда по обвинения 
за трафик на наркотици са 444, а тези 
за данъчни престъпления – 88. в съ-
щото време при изпирането на пари 
те са само 4.

не съществува универсално решение 
за увеличаване ефективността при 
разследването и превенцията на пра-
нето на пари. основополагащи обаче 
са наличието на достатъчен институ-
ционален капацитет, вкл. финансов, 
и човешки ресурси. По отношение на 
борбата с прането на пари и процеса 
на отнемане на незаконно придобити 
активи и имущество е от изключител-
на важност сътрудничеството между 
различните звена на държавните ин-
ституции, както и партньорството 
с международни организации. Към 
това се включва и условието за по-
ефективна организация и структу-
риране на държавните органи, с цел 
избягване на дублиращи функции и 
изкуствено създаване на деструктив-
на вътрешно-институционална кон-
куренция. Процесът по отнемане на 
незаконно придобитите активи също 
така трябва да започва в най-ранен 
стадий и да върви паралелно, а не 
след приключване на наказателните 
производства.

* * *

икономическата и финансова криза 
през 2009 г. доведоха до съживяване 
на нелегалното и „хищническо” 
кредитиране и лихварството в 
българия. затруднени от своето фи-
нансово положение, значителен брой 
домакинства и бизнеси се обръщат за 
съдействие към сенчести „финансис-
ти”. на базата на анализ на данните от 
проучването „финансиране на органи-
зираната престъпност”, Антон Кожу-
харов и Атанас Русев изготвиха статия 
на тема незаконно кредитиране и лих-
варство в българия (Sharks in Sheep‘s 
Clothing: Modalities of predatory and 
Illegal Lending in Bulgaria), която бе 
публикувана в реномирания сбор-
ник Illegal Entrepreneurship, Organised 
Crime and Social Control, на издателство 
шпрингер. тазгодишното издание е 
посветено на приноса на професор 
дик хобс за развитието на модерната 
криминология.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17317
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17317
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17704
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17704
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17704
http://www.springer.com/gp/book/9783319316062#aboutAuthors
http://www.springer.com/gp/book/9783319316062#aboutAuthors
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Анализът сочи, че случаите на вик-
тимизирани клиенти на лихвари за-
честяват, както и инцидентите с из-
ползване на силови, включително и 
насилствени методи за събиране на 
дългове. това развитие е далеч от из-
ненадващо, тъй като от дълго време 
лихварството и хищническото кре-
дитиране в българия се свързват с 
организираната престъпност, която 
намира в нелегалното кредитиране 
печеливш пазар за развитие. наблю-
дава се тенденция, при която ком-
бинативни престъпни организации, 
улеснени до голяма степен от слаби 
регулации, легализират своя лих-
варски бизнес, оперирайки като не-
банкови финансови институции. По 
този начин криминалните органи-
зации запазват хищническия модел 
на кредитиране и разширяват своето 
местно или регионално присъствие 
в рамките на лицензираната си дей-
ност.

в статията се прави анализ на феноме-
на лихварство и нелегално кредитира-
не в българия, предлага се класифика-
ция на редица дейности, свързани с 
този феномен, както и типологии на 
клиентите на лихварите.

* * *

експерти на Центъра взеха участие в 
редица международни семинари и 
конференции през годината по въ-
просите на организираната престъп-
ност и свързани теми.

на 24 ноември д-р Атанас Русев 
взе участие в семинара на европол 
„Идентифициране на тенденции-
те при тежката и организираната 
престъпност” по повод SOCTA 2016 
в хага. на семинара бяха обсъдени 
бъдещите заплахи и тенденции, свър-
зани с организираната престъпност в 
европа. д-р Русев участва в дискусии-

те на работните групи „въздействието 
на миграционната криза” и „значе-
нието на географското местоположе-
ние за дейностите на организираната 
престъпност”.

на 4 октомври, по време на семинара 
„Финансовите разследвания и уп-
равлението на обезпечени и отне-
ти активи” в братислава, д-р Атанас 
Русев изнесе доклад на тема „управле-
ние и разпореждане с обезпечени и 
отнети активи: съществуващи модели 
и опит в еС”. Семинарът беше органи-
зиран от мвР на Словакия в рамките 
на EMpACT инициативата на европол 
по приоритет „Разследване на ддС 
измами и подобряване на сътрудни-
чеството между правоохранителните 
органи”.

II. Противодействие на 
pадикализацията и 
терористичните заплахи

Феноменът радикализация

През 2016 г. Програма „Сигурност”, 
заедно със Социологическата про-
грама изготвиха публикацията „фе-
номенът радикализация: обзор на 
литературата”. Публикацията пред-
ставя основните академични концеп-
туализации и дебати върху феноме-
на радикализация, която може да 
доведе до насилие. Разгледана и об-
общена е литература за три различ-
ни форми на радикализация – исля-
мистка, крайнодясна и крайнолява. 
Предложен е и обзор на актуални 
академични дискусии относно ро-
лята на интернет в процесите на ра-
дикализация. особено в страните от 
Централна и източна европа проце-
сите на радикализация остават не-
достатъчно изследвани, независимо 
от наличието на исторически опит, 
свързан с екстремизъм и политиче-
ски радикализъм.

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17605
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17605
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17605
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Подходи и инструменти
за мониторинг на рисковете
от радикализация в Югоизточна 
и Централна Европа

Противодействието на радикализаци-
ята, която води до прояви на терори-
зъм, е проблем от особена важност за 
много европейски общества. в послед-
ните години в подем са както исля-
мистката, така и крайнодясната ради-
кализация, което е видимо от редица 
терористични актове, осъществени на 
европейска територия. в този контекст 
ранното идентифициране на проце-
си на радикализация и разбирането 
на причините и факторите, които ги 
предизвикват, са от особена важност 
за целите на провеждането на ранната 
превенция.

През 2016 г. Програма „Сигурност” за-
едно със Социологическата програма 
продължиха работа по изготвяне на 
практически инструменти за разпоз-
наване, наблюдение и анализ на ри-

UNDERSTANDING
RADICALISATION

REVIEW OF LITERATURE

скове и тенденции, свързани с радика-
лизация и екстремизъм. бяха изготве-
ни два инструмента:

1) Подходи за наблюдение на ран-
ни признаци на радикализация и 
рамка от индикатори за идентифи-
циране на риск;

2) методологическо ръководство за 
изготвяне на ситуационни оценки 
на екстремизма.

Резултатите от анализа на приложи-
мостта на двата инструмента бяха 
обсъдени на 28 юни 2016 г. в рамките 
на експертна среща „валидиране на 
инструмент за мониторинг на ради-
кализация в Югоизточна и Централ-
на европа”, с участието на експерти 
от елиАмеП, гърция и от Карловия 
университет, чехия.

д-р мила манчева подчерта необхо-
димостта от обсъждане на резултати-
те от валидиращите изследвания на 
предложените инструменти и риско-
ви индикатори за мониторинг, прове-
дени в българия, гърция и Република 
чехия, за да бъде създаден цялостен 
инструмент за наблюдение на край-
нодясната и ислямистката радикали-
зация.

либор Стейскал от Карловия уни-
верситет и димитрис Склепарис от 
елиАмеП представиха резултатите 
от валидирането на ситуационния 
анализ на индикаторите за крайно-
дясна радикализация, проведени в 
чехия и гърция. бяха идентифици-
рани някои пропуски в годишните 
доклади за оценка на екстремизма в 
чехия, изработвани от компетентни-
те органи, които показват липса на 
съгласуваност между полицейските 
и съдебните данни за престъпления 
с екстремистки характер, забавяния 
при регистрацията на такива случаи, 
което води до изкривяване на статис-
тиката – а едно и също престъпление 

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17734
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17734
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17734
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=17734
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се отчита с две различни дати, както 
и нуждата от по-задълбочен региона-
лен анализ на данните, събирани от 
властите. в представените резултати 
от пилотната ситуационна оценка в 
гърция, базирана на данни, предоста-
вени от гръцките власти, беше отбе-
лязано, че повечето престъпления от 
омраза са регистрирани в Атина и Со-
лун и са предизвикани от етническа, 
национална и расова нетърпимост. 
При повече от половината случаи на 
престъпления от омраза, разкрити от 
гръцката полиция, нападенията са из-
вършени от групи, а не от единични 
извършители.

Росица джекова, координатор на Про-
грама „Сигурност” към Центъра и Па-
вел мичка от Карловия университет 
споделиха резултатите от тестването 
на индикатори за разпознаване на 
риска от ислямистка радикализация 
сред полицейски служители на пред-
на линия. Сред полицаите в българия 
се наблюдава недостатъчно разбиране 
на рисковите фактори, свързани с ра-
дикализацията, тъй като проблемът 
е смятан за особено чувствителен и 
попадащ в прерогатива на разузнава-
телните служби. от особена важност 
е обучението на полицейски служи-
тели преди извършването на монито-

ринга, както и осъществяване на тясно 
сътрудничество между полицията, со-
циалните служби и други заинтересо-
вани страни.

* * *

Росица джекова, координатор на Про-
грама „Сигурност” участва в две ра-
ботни визити на Мрежата за осведоме-
ност по въпросите на радикализацията 
(Radicalisation Awareness Network, RAN) 
към европейската комисия. По вре-
мето на посещението й във венеция в 
периода 25-27 октомври, бяха дискути-
рани подходите на италианските за-
творнически и пробационни служби 
за социална реинтеграция на затвор-
ници като ефективен метод за проти-
водействие на радикализацията.

на 23 и 24 декември Росица джеко-
ва участва и в работно посещение на 
RAN в Париж, където се състояха сре-
щи с представители на централните 
и местни власти, както и неправител-
ствени организации, прилагащи мер-
ки за превенция и противодействие 
на радикализацията.

участниците от 10 страни – членки 
на еС, сред които и българия, бяха 

По време на работното посещение
на Мрежата за осведоменост

по въпросите на радикализацията
в затвор в Падуа, 26 октомври 2016 г.

По време на работното посещение
на Мрежата за осведоменост

по въпросите на радикализацията
във Венеция, 26 октомври 2016 г.
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запознати с всеобхватните политика 
и мерки на правителството за подо-
бряване на идентифицирането, на-
блюдението и последващото реаги-
ране на рискове от радикализация 
към насилие.

в периода 2-4 ноември Росица дже-
кова участва в годишната среща на 
Европейската експертна мрежа по въ-
просите на тероризма (European Expert 
Network on Terrorism Issues) в милано, 
организирана от федералната кри-
минална служба на германия и Ка-
толическия университет Sacred Heart 
в милано. г-жа джекова взе активно 
участие в дискусиите и тематични-
те панели на конференцията на тема 
връзката между миграционни проце-
си и радикализация.

Противодействие 
на Ислямска държава

Критичната обстановка в Сирия и 
ирак и разрастването на ислямска 
държава (ид) продължават да са все 
по-сериозен източник на заплаха за 
европа. международната военна кам-
пания срещу ид набира скорост, но 
един потенциален разгром на ид по-
ставя редица въпроси пред сигурнос-
тта на европа.

По този повод на 18 ноември Цен-
търът за изследване на демокраци-
ята организира кръгла маса на тема 
„Какво следва след ислямска държа-
ва: изводи за европа”, с участието на 
един от най-известните световни екс-
перти по проблемите на тероризма 
брайън дженкис, старши съветник 
на президента на Корпорация РАнд. 
По време на дискусията бяха обсъде-

Брайън Дженкис, старши съветник на президента на
Корпорация РАНД и д-р Огнян Шентов, председател на Центъра

за изследване на демокрацията

http://www.csd.bg/artShow.php?id=17851
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17851
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ни актуалната обстановка в близкия 
изток и военната кампания срещу 
ислямска държава, както и възмож-
ни сценарии за евентуален разгром 
на терористичната организация и по-
следствията от това за европа. След 
като коментира развитието в битка-
та за мосул и Алепо, г-н дженкинс 
очерта основните рискове свързани 
със завръщането на „чуждестранни 
бойци” в европа. една от големите 
слабости на европа, според него, е 
недостатъчната обмяна на информа-
ция между разузнавателните служби 
в еС, което е пречка за ефективното 
противодействие на тероризма. бра-
йън дженкинс анализира разликата 
в пътя на радикализиране на после-
дователите на Ал Кайда и на новото 
поколение бойци на ид, което прави 
почти невъзможно изграждането на 
профил на типичния терорист и съ-
ответно прихващането и идентифи-
цирането на рискови признаци пре-
ди актове на насилие.

III. Подобряване на управлението 
на частния охранителен 
сектор

През 2016 г. Програма „Сигурност” 
продължи изследванията на частния 
охранителен сектор в българия.

на 12 и 13 април 2016 г. беше органи-
зирана работна среща с участието на 
експерти от белградския център за 
политики за сигурност, Центъра за 
политики за сигурност – Косово, ин-
ститута за демокрация и медиация – 
Албания и Женевския център за де-
мократичен контрол на въоръжените 
сили. обсъдена беше ролята на част-
ния охранителен сектор в защитата на 
критичната и стратегическата инфра-
структура, както и за предоставяне на 
сигурност в селски и отдалечени райо-
ни на българия.

тези проблеми бяха дискутирани от-
ново на кръгла маса в периода 7-9 де-

Участници в кръглата маса „Какво следва след Ислямска държава:
изводи за Европа”, София
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кември в белград, на която представи-
тели на частния охранителен сектор 
от Косово, Сърбия и швеция, както и 
на съответните правоохранителни ор-
гани от Албания и българия обсъдиха 
добрите практики в осъществяването 
на ефективен и ефикасен контрол и 
надзор на частната охранителна дей-
ност на балканите и в европа.

IV. Завладяване на държавата 
и медиите

Медии и политическо влияние

завладяването на медиите се отнася 
до ситуация, при която те – ключов 
коректив и балансьор за справедли-
вото функциониране на една демо-
крация – нямат независима и авто-
номна позиция в обществото, а са 
контролирани или директно от пра-

вителството, или от определени ин-
тереси, свързани с политиката и част-
ния бизнес. истинските собственици 
на медиите в българия остават скри-
ти, в резултат на което за обществото 
е все по-трудно да вземе информира-
но решение относно достоверността 
и обективността на медийните про-
дукти. През последното десетилетие 
медиите в българия постепенно за-
губиха своята независимост; собстве-
ността бе концентрирана в ръцете на 
няколко частни компании/личности, 
които все повече ги използват за тър-
говия с влияние. балансираността 
и безпристрастността се срещат все 
по-рядко в масовите медии, а регу-
латорните органи не реагират и до-
пускат влошаването на медийната 
свобода   –   факт, който отбелязват 
и международните изследвания на 
свободата на медиите. влошаването, 
от своя страна, се отразява негативно 

Участници в работната среща по въпросите на частния охранителен сектор
в Югоизточна Европа, София
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на борбата с корупцията и подкопа-
ва основни демократични процеси, 
като например провеждането на из-
бори. всичко това превръща меди-
ите в инструмент за завладяване на 
държавата.

Превръщането на медиите в полити-
чески инструмент е тенденция, коя-
то ясно се очертава както в българия, 
така и в страните от Югоизточна евро-
па. това беше основният извод на кон-
ференцията „медии и политическо 
влияние”, организирана от Центъра 
за изследване на демокрацията съв-
местно с българското председателство 
на Комитета на министрите на Съве-
та на европа на 16 май 2016 г. на съ-
битието присъстваха посланиците на 
Кралство нидерландия и на чешката 
република в българия, представители 
на Съвета на европа и на държавни 
институции, представители на непра-
вителствения сектор, медийни експер-
ти и журналисти.

във встъпителните си думи при от-
криването на конференцията, д-р ог-
нян шентов, председател на Центъра 
за изследване на демокрацията, под-
черта, че медиите, включително и со-
циалните медии, все повече са използ-
вани целенасочено и професионално 
като средство за въздействие върху 
политическите процеси. необходимо 
е това въздействие да бъде проучвано 
и разбрано.

Посланик том ван оорсхот (в първа-
та половина на 2016 г. нидерландия 
председателства Съвета на еС) споде-
ли безпокойството си от зависимостта 
на медиите от външни сили в глоба-
лен мащаб. той подчерта, че принци-
пите на свободната и безпристрастна 
журналистика са крайъгълен камък 
на всяка жизнена демокрация, не само 
в европа, но и в целия свят.

Парадоксално е в едно време на отно-
сително неограничен достъп и при на-

Участници в конференцията „Медии и политическо влияние”, София
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личието на нови канали за информа-
ция, последните изследвания на авто-
ритетни организации да показват, че 
достъпът до информация и свободата 
на медиите се намират на най-ниска-
та си точка за последните 10 години. 
не е нормално през 2015 г. само 14 % 
от жителите на планетата да са има-
ли достъп до свободна преса. По този 
начин се нарушава едно от фундамен-
талните права на човека.

г-н тихомир безлов, главен експерт в 
Центъра за изследване на демокраци-
ята, разгледа състоянието на медий-
ната среда в българия, като анализира 
собствеността, приходите и настъпи-
лите изменения на медийния пазар. 
Поради свиващите се рекламни бю-
джети (и отражението на глобалната 
финансова криза) медиите стават все 
по-податливи на политически и ико-
номически натиск. една от най-се-
риозните заплахи за независимостта 
на медиите идва от „политическите 
инвестиции” в печатни и електрон-
ни медии, както и от договорите за 
медийно обслужване, предлагани от 
държавни институции и влиятелни 
бизнес групи. в частните медии съ-
държанието се контролира строго от 
един малък кръг собственици и ре-
дактори, което силно ограничава въз-
можностите за критично отразяване 
и разследваща журналистика. из-
вестно основание за оптимизъм дава 
нарастващото значение на социални-
те мрежи като алтернативни медии. 
те дават уникален шанс на независи-
мата журналистика да се самофинан-
сира срещу произведено съдържание 
(получавайки дял от приходите на 
социалните мрежи), избягвайки тра-
диционните медии.

д-р малгожата Пек, експерт от отдела 
за медии и интернет към Съвета на ев-
ропа, говори за стандартите на Съвета 
на европа за осигуряване на плуралис-
тична медийна среда, разнообразно 

медийно съдържание, включването на 
публични медии, както и медийното 
отразяване на изборни кампании. По-
зовавайки се на различни политики и 
правни норми на европейския съд за 
човешките права, тя подчерта нужда-
та от създаването на специфични пра-
вила и стандарти за прозрачността на 
медийната собственост и на вътреш-
ните редакторски политики.

д-р любомир Кутин, старши анали-
затор в Центъра за изследване на де-
мокрацията, представи резултатите 
от проучването на (не)зависимостта 
на регионалните медии и отразява-
нето на местните избори през 2015 г. 
липсата на независими медии на 
местно ниво е тенденция със застра-
шителни последици за регионите в 
българия. отсъствието на критична, 
качествена журналистика вреди не 
само на местните политически ин-
ституции, но и на икономическото 
развитие на отделните области. Реги-
оналните медии не разкриват източ-
ниците си на финансиране, включи-
телно и от обществени поръчки по 
време на предизборни кампании. 
Анализът на медийното съдържание 
обаче показва, че действащите кмето-
ве получават преференциално отра-
зяване, а като цяло липсват критични 
и аналитични публикации. По време 
на предизборна кампания ролята 
на регионалните медии е сведена до 
препечатване на съдържанието, кое-
то им подават различни политически 
формирования.

Катарине Сарикакис, професор във 
факултета по комуникации на виен-
ския университет, подчерта, че държа-
вата има значителна роля за намаля-
ването на пространствата за публична 
комуникация и за подкопаването на 
доверието в медийните институции 
по принцип и най-вече в държавни-
те електронни медии. упражнявайки 
контрол върху публичните медии в 
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европа, държавата поставя едно от 
най-сериозните предизвикателства 
пред демократичното развитие пора-
ди своето участие в различни страте-
гии за политическо инженерство и 
намеса във функционирането на пуб-
личните медии.

Кристиян шпар, директор на медий-
ната програма за Югоизточна европа 
във фондация „Конрад Аденауер”, на-
прави преглед на медийната среда в 
региона. През последните години се 
забелязва консолидация – намалява 
броят на медийни компании и техните 
собственици, а последните обикновено 
са членове на политическия елит или 
местни олигарси. Последицата на ико-
номическата несигурност на медиите в 
българия и в Югоизточна европа е все 
по-разпространената сред журналисти 
и редактори автоцензура. Рекламата 
пък се явява един от каналите за не-
пряк политически контрол над меди-
ите. медиите са особено податливи на 
външни влияния не на последно място 
и заради липсата на солидарност сред 
журналистическата гилдия.

формулирани бяха препоръки и кон-
кретни подходи за промяна на медий-
ната среда: подобряване на финансо-
вата отчетност на медиите и прозрач-
ността на тяхната собственост, предиз-
викване на сериозен обществен дебат 

по тези проблеми сред гражданите и 
самите журналисти.

V. Гранична сигурност

Оценка на Фонда за външни 
граници на ЕК

През 2016 г. екип на Програма „Си-
гурност” участва в оценката на фонд 
„външни граници” по поръчка на ев-
ропейската комисия. Посетени бяха 
граничните служби на осем страни 
(българия, гърция, норвегия, Полша, 
унгария, финландия, чешката репу-
блика и швейцария) и беше напра-
вена задълбочена оценка на проекти, 
финансирани от фонда в периода 
2011  – 2015 г. Критериите за оценка 
бяха релевантност и полезност на це-
лите, ефективност и ефикасност при 
осъществяване на проекта, устойчи-
вост на направените инвестиции със 
средства от фонда, съвместимост и 
взаимна допълняемост с други финан-
сови инструменти и добавена стой-
ност от гледна точка на приноса на еС 
за укрепване на външните граници. 
участието в тази оценка утвърди репу-
тацията на Центъра като водещ парт-
ньор на гд „миграция и вътрешни 
работи” на европейската комисия по 
проблемите на сигурността на външ-
ните граници на Съюза.

По време на визита при граничната служба на Финландия
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Бъдещето на граничната 
сигурност на ЕС

в края на 2016 г. Центърът започна ра-
бота по формулирането на сценарии 
за проблемите на миграцията и гра-
ничните служби след 2020 г. Разрабо-
тените сценарии ще бъдат използвани 
от еК при определянето на бюджет-
ните приоритети за следващия фи-
нансов период (след Хоризонт 2020). 
формулирането на ясна стратегия за 
еК изисква разработването и разглеж-
дането на алтернативни сценарии, ко-
ито ще спомогнат за разрешаването на 
дълготрайния проблем при взимане-
то на стратегически решения – неси-
гурността и липсата на информация 
за бъдещите събития. трудността при 
прогнозните очаквания са свързани 
със сложността на международните 
развития, непълна и неясна инфор-
мация за проблемите и ситуациите, 
както и присъщите ограничения на 

човешкия разум. ясното разбиране 
на намеренията, способностите и въз-
можностите на вътрешни и външни 
фактори е предизвикателство за еК, 
особено когато са налице кризисни и 
безпрецедентни ситуации, като си-
рийската бежанска криза. Развиването 
на достоверни сценарии и разумни 
вероятности, върху които да се осно-
вават стратегически решения за бъде-
щето на еС е допълнително затрудне-
но от присъствието на множество фак-
тори от транснационален характер, 
които въздействат и взаимодействат, 
като демонстрират приспособимост 
към регионалната и международна 
обстановка. още повече, все по-гло-
бализиращата се реалност неизменно 
увеличава броя на вероятните изходи 
и резултати на различните сценарии, 
поради наличието на взаимодейства-
щи системи като международни фи-
нансови потоци и регионални иконо-
мики.




