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ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е с обем от 239 страници, от които 

заглавна страница, съдържание, увод, глава първа, глава втора и 

глава трета с изводи към всяка глава, заключение и списък с 

използваните източници – общо 115 (на български и чужди езици). 

Съдържа 20 таблици. 

УВОД 
 

Дисертационният труд представлява критичен анализ на 

действащите доктрина и нормативна уредба на вътрешната 

сигурност на Република България в национален и сравнително-

нормативен план в контекста на политико-правните решения в 

страните членки на Европейския съюз като политико-

икономически съюз, обединяващ държави със сходни проблеми в 

областта на вътрешната сигурност. 

На преден план се извеждат организационно-правните 

решения и нормативните аспекти на сигурността, проблемите, 

които съпътстват функционирането на държавата и свързани със 

сигурността на правните субекти в тях (юридически лица, 

граждани и организации) с АКЦЕНТ върху противодействие на 

корупционните практики и свързаната с тях организирана 

престъпност. Разгледани са модели в държави със сходни 

проблеми в тази област. 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА: обуславя се от факта, че 

България, наред с Румъния, е държава, член на Европейския съюз, 

която по преценка на Европейската комисия е постигнала 

незадоволителни резултати във връзка с функционирането на 

съдебната си система, както и противодействието и борбата с 

корупцията и организираната престъпност. В резултат на тази 

преценка България е включена в специално създаден Механизъм за 

сътрудничество и проверка по отношение посочените области. 
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Проблемите, предмет на анализ в настоящия труд, са 

недостатъчно разработени през последните години от началото на 

членството на България в Европейския съюз, които години от своя 

страна се характеризират със специфични проблеми, породени от 

това членство и специфични изисквания за принадлежност на 

България към общността. Факт е, че приемането на България и 

Румъния в ЕС беше съпроводено със сериозни компромиси от 

страна на последния именно в областите, предмет на настоящето 

изследване. 

 ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: обществените отношения, 

обуславящи нормалното функциониране на системата за защита на 

национална сигурност. 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: нормативните и 

функционални аспекти на проблемите на съдебната власт и 

свързаните с тях корупция и организирана престъпност като 

крайно негативни явления, препятстващи просперитета на нацията, 

както и мястото и взаимодействието на държавните органи, имащи 

отношение към изследваните обществени явления. 

 ГЛАВНА ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: да се определи 

генезисът на проблемите (предмет на изследването), препятстващи 

ефективното функциониране на системата за защита на вътрешната 

сигурност на България. 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ: в резултат на анализа на научните 

публикации по темата и фактическото състояние на проблемите да 

се изложат собствени виждания по въпроси, актуални към момента 

на настоящия анализ. 

КОНКРЕТНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

ЗАДАЧИ:: 

а. Критичен анализ на действащата нормативна основа в 

изследваната област. 

б. Сравнителен анализ на фактическото и правно състояние 

на изследваните явления в България и други страни. 
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в. Предложения за целесъобразни промени в българското 

законодателство с цел минимизиране на негативните последствия 

от изследваните явления за страната и нейните граждани. 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА: Проблемите, свързани с 

анализирания предмет на изследване могат да бъдат решени със 

законодателни и конституционни промени, насочени към 

оптимизиране на състава и правилата на работа на органите на 

съдебната власт, които да изпълнят със съдържание 

конституционно прокламирания принцип, че България е правова 

държава и да осигурят върховенство на закона и равнопоставеност 

на правните субекти пред органите на съдебната власт. 

Наложително е конституиране на единен и независим 

антикорупционен орган за борба с корупцията по високите 

властови нива със състав, функции и задачи, адекватни на 

незадоволително състояние на вътрешната сигурност в страната. 

Спецификата на изследваните проблеми изключва 

прилагането на експериментална изследователска стратегия, 

поради което целта е да се констатира състоянието на изследваните 

обществени явления и да се анализира неговото влияние върху 

обществените отношения, свързани с вътрешната сигурност на 

България. 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД: системният 

подход, при който предметът на изследването се разглежда като 

съвкупност от държавни органи, политически организации и 

присъщите им връзки и обществени отношения и в частност 

правоотношения. 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: В рамките на този подход 

инструментариумът, чрез който се реализира настоящото 

изследване включва исторически и сравнителен методи на 

изследване, при използването на които изследваните явления ще 

бъдат проследявани от техния генезис до момента, при 

осъществяване на съпоставка на явленията в различни общности и 

държави, както и в сравнително-нормативен план. 
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ПРИЛОЖИМОСТ И ПОЛЕЗНОСТ: Дисертационният 

труд може да бъде полезен в теоретичен и практически план. 

Направени са предложения за усъвършенстване на 

законодателството, насочени към институционални и нормативни 

промени, които биха могли да укрепят вътрешната сигурност на 

страната в областта на изследваните явления. 

 

ГЛАВА ПЪРВА.  

АНАЛИЗ НА БАЗИСНИТЕ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ 

СЪС СИГУРНОСТТА 

 

 В Глава първа се разглеждат аспектите на сигурността от 

гледна точка на автори, работещи в различни научни области, 

както и в правно-нормативен план. Разгледани са същността и 

характеристиките на понятията „сигурност“, „национална 

сигурност“ и „вътрешна сигурност“. 

 

1.1. Аспекти на сигурността 

 

1.1.1. Същност и характеристики на понятието сигурност  

 

Отделя се внимание на базисните понятия, имащи 

отношение към същността на сигурността и класификациите на 

видовете сигурност, както и историческите аспекти на понятието и 

неговото съдържание. 

Понятието „сигурност“ може да бъде сведено до пет нива 

на сигурност: Сигурност на индивида, Сигурност на Групата от 

индивиди, Сигурност на Държавата, Сигурност на Общността от 

държави, Сигурност на Света като тази подредба от първо до пето 
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място не прави нивата повече или по-малко важни като всяко от 

тях има свое специфично значение. 

Първото ниво на сигурност – Сигурността на индивида 

(индивидуална сигурност) се свързва с основните човешки права и 

задължения, свободи и отговорности. 

Генезисът на понятието „сигурност“ може да бъде открит в 

състоянието на несигурност на индивида, съществуващо в 

додържавния период на обществото като „война на всеки срещу 

всеки“. 

Държавата и нейната власт възникват като резултат от това 

естествено състояние. Хората доброволно ограничават своята 

свобода и се подчиняват на държавните органи, като този отказ от 

претенции за абсолютна свобода в името на сигурността е известен 

като сключване на обществен договор. 

Второто ниво на сигурност – Сигурността на Групата от 

индивиди (групова сигурност) предполага, че груповите интереси 

се характеризират с общи потребности, нужди и желания, общи 

заплахи, опасности и страхове, които позволяват групата да се 

самоидентифицира като някаква общност с характеристики на 

адаптивна система. 

Третото ниво на сигурност е Сигурността на държавата 

(държавна сигурност). Тя е свързана с „териториалната цялост, 

суверенитет, независимост, свобода, конституционен и вътрешен 

ред“. 

Четвъртото ниво на сигурност – Сигурността на Общността 

от държави (колективна, коалиционна, общностна сигурност), 

касае сигурността на общност от държави, която общност се 

характеризира с някаква степен на вътрешно сцепление, 

консолидация и интегритет, породени от наличието на общи 

ценности, интереси или цели или от наличието на общи заплахи, 

опасности и страхове, на които трябва да се даде отговор. 

Петото ниво на сигурност е Сигурността на света като 

всеобща, глобална, универсална сигурност. 
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Първите три нива на сигурността обхващат понятието 

„Национална сигурност“. 

 

1.1.2. Същност и характеристики на понятието 

„национална сигурност“ 

 

Законът за управление и функциониране на системата за 

защита на националната сигурност дава следната дефиниция на 

понятието: „Национална сигурност е динамично състояние на 

обществото и държавата, при което са защитени териториалната 

цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на 

страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на 

институциите и основните права и свободи на гражданите, в 

резултат на което нацията запазва и увеличава своето 

благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно 

защитава националните си интереси и реализира националните си 

приоритети“. 

 Националната сигурност в институционален аспект се 

свежда до Системата за национална сигурност съгласно легалната 

дефиниция, дадена от Закона за управление и функциониране на 

системата за защита на националната сигурност, която се състои от 

държавни органи и структури, които осъществяват 

дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, 

контраразузнавателна, оперативноиздирвателна, правоохранителна 

и охранителна дейност и които са представени в Съвета по 

сигурността към Министерския съвет. 

 

1.2. Вътрешна сигурност 

 

 За целите на настоящото изследване се има предвид 

класифи.кацията на видовете сигурност, която разграничава 

националната сигурност на външна и вътрешна. 
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Критерият за това разграничение е в зависимост от 

посоката, от която националната сигурност може да бъде 

застрашена. Външната сигурност обхваща аспектите на държавната 

сигурност, свързани с опасностите и предизвикателствата към 

последната с външен характер като такива, произхождащи от 

фактори и предизвикателства с източници, външни на 

националната държава. 

Вътрешната сигурност комплексно понятие, при което е 

най-важно човек да бъде защитен от непредсказуеми, внезапни, 

независещи от него фактори, така че поне в някаква степен той да 

може да взима правилни решения и да си поема рисковете, да бъде 

в състояние да разработи разумна стратегия, доколкото е възможно 

да бъде уверен, че има капацитета да управлява собствената си 

съдба, да разработва и прилага собствени проекти за развитие, да е 

убеден, че в държавата има правила, които се спазват. 

 

Изводи по глава първа: 

 

1. Системата за защита на националната сигурност, в 

частност вътрешната сигурност, е сложна и динамична система, 

която е пряко обусловена от конкретните обществено-политически 

условия. 

2. Определящи фактори за функционирането на тази 

система са обществено-политическият строй, формата на държавно 

устройство и управление, както и членството на съответната 

държава в общности от държави и съюзи между такива в области, 

касаещи сигурността. 

3. Регламентацията на обществените отношения в 

системата на защита на националната и по-конкретно на 

вътрешната сигурност на държавата е по правило на ниво правно 

нормативна уредба, а предвид особената значимост на регулирания 

предмет – в основата си на конституционно ниво. В рамките на 

конституционно установените принципи, правната уредба се 
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детайлизира на законово ниво, като само част от процедурните и 

устройствени норми са изведени на подзаконово ниво. 

 

ГЛАВА ВТОРА. 

СЪДЕБНА ВЛАСТ. ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ В 

СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА ВЪТРЕШНАТА 

СИГУРНОСТ 

 

 В Глава втора акцентът е поставен върху 

институционалната рамка на системите за защита на националната 

сигурност и в частност на вътрешната сигурност на Република 

България. В контекста на разглежданите проблеми съдебната власт 

е обособена в отделен параграф предвид особеното нейно 

позициониране като гарант за законност, съответно за закрила на 

вътрешната сигурност. 

 

 2.1. Съдебна власт 

 

Според Конституцията на Република България 

конституционната функция на съдебната власт е да „защитава 

правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 

държавата“. Съдебната власт според прокламираното в 

Конституцията е независима. Тази независимост се изразява в това, 

че при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните 

заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на 

закона. 

Изложените базисни конституционни норми би следвало да 

гарантират върховенството на закона като основна характеристика 

на демократичното общество, както и да са фундамент на 

функционирането на системата за защита на национална сигурност, 

и по-конкретно на вътрешната сигурност на държавата. 



12 
 

Съдебната система, според нейната конституционна уредба 

включва правораздавателните органи (Върховен касационен съд, 

Върховен административен съд, апелативни, окръжни, военни и 

районни съдилища, специализиран наказателен съд и апелативен 

специализиран наказателен съд). 

 Конституционно определената функция на Прокуратурата 

на Република България е да осъществява надзор за законност под 

ръководството на Главния прокурор, както и да ръководи 

разследването, включително и сама да води такова, да привлича 

към отговорност лицата, които са извършили престъпление като 

поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер, да 

упражнява надзор при изпълнението на принудителни мерки, да 

предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове на 

администрацията, а в предвидените от закона случаи и да участва в 

граждански и административни дела. 

 Конституционната функция на следствените органи, като 

част от съдебната власт, е да осъществяват разследване по 

наказателни дела, в случаите, определени от закон. Случаите, при 

които законът възлага на следствените органи да осъществяват 

процесуално-следствени действия в рамките на досъдебното 

производство са изключително ограничени. Огромната част от 

престъпленията се разследват от разследващите полицаи, които 

работят в системата на изпълнителната власт (МВР). 

 Конституцията на Република България, подобно на 

основните закони на други държави, е конституирала особен 

кадрови орган на съдебната система – Висш съдебен съвет. 

Конституционната уредба на функциите на този орган е 

формулирана в разпоредбата на чл. 129 от Конституцията: 

„Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, 

понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия 

съдебен съвет.“ 
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 С Конституцията е въведен функционален имунитет на 

магистратите, изразяващ се в разпоредбата, съгласно която „при 

осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и 

следователите не носят наказателна отговорност за техните 

служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако 

извършеното е умишлено престъпление от общ характер“. 

 

2.2. Държавни органи в системата за защита на 

вътрешната сигурност 

 

2.2.1. Министър на вътрешните работи и Министерство на 

вътрешните работи 

 

Министърът на вътрешните работи е ръководител на 

Министерството на вътрешните работи, чиято дейност е 

регламентирана в Закона за Министерството на вътрешните 

работи. Този закон урежда принципите, функциите, дейностите, 

управлението и устройството на Министерството на вътрешните 

работи (МВР) и статута на служителите в него. Предвидено е, че 

дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите 

на гражданите, противодействие на престъпността, защита на 

националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна 

безопасност и защита на населението. Специално място е отделено 

на дейността по разследване на престъпления, която се 

осъществява от разследващи полицаи и други полицейски органи. 

 

2.2.2. Главен секретар на МВР 

 

Законът за управление и функциониране на системата за 

защита на националната сигурност регламентира, че член по право 

на Съвета по сигурността към Министерския съвет е Главният 

секретар на Министерството на външните работи. По този начин 

законодателят приема, че фигурата на главния секретар на МВР е 
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ключова за системата за национална сигурност, редом с тази на 

министъра на вътрешните работи, въпреки че главният секретар 

сам по себе си не е ръководител на ведомство. Главният секретар 

на МВР е държавен служител, който заема висшата професионална 

длъжност в министерството и се назначава с указ на президента на 

републиката по предложение на Министерския съвет. 

 

2.2.3. Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Председател на ДАНС 

 

Законът за Държавната агенция „Национална сигурност“ 

урежда устройството и дейността на Държавна агенция 

„Национална сигурност“ (ДАНС), статута на нейните служители и 

правомощията на органите ѝ. Държавна агенция „Национална 

сигурност“ е специализиран орган към Министерския съвет за 

изпълнение на политиката по защита на националната сигурност, 

който извършва дейности за защита на националната сигурност от 

посегателства, насочени срещу националните интереси, 

независимостта и суверенитета на Република България, 

териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, 

демократичното функциониране на държавата и гражданските 

институции и установения в страната конституционен ред. ДАНС 

се ръководи от председател, който се назначава с указ на 

президента на републиката по предложение на Министерския 

съвет. Председателят на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ предоставя едновременно еднаква по обем и 

съдържание информация на президента на Република България, на 

председателя на Народното събрание и на министър-председателя. 

 

2.2.4 Държавна агенция „Разузнаване“. Председател на 

ДАР 
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Законът за Държавна агенция „Разузнаване“ урежда 

устройството, дейностите, функционирането и статута на нейните 

служители. ДАНС придобива, обработва, анализира информация, 

изготвя оценки и прогнози, съхранява и предоставя разузнавателна 

информация. Разузнавателна информация по смисъла на Закона за 

ДАР е всяка придобита от Агенцията информация за чужди страни, 

организации и лица или за свързани с тях български организации и 

лица, която е от значение за националната сигурност на Република 

България. На Държавна агенция „Разузнаване“ не се възлагат 

задачи от вътрешнополитически характер. Държавната агенция 

„Разузнаване“ се ръководи от председател, който се назначава с 

указ на президента на републиката по предложение на 

Министерския съвет. 

 

2.2.5 Националната служба за охрана. Началник на НСО 

  

Дейността и организацията на Националната служба за 

охрана (НСО) е регламентирана от Закона за националната служба 

за охрана като елемент от дейността по защитата на националната 

сигурност, насочена към осигуряване на безопасността на 

определените в този закон лица, обекти и мероприятия. 

Националната служба за охрана е специализирана военизирана 

държавна служба към президента на републиката и се ръководи от 

началник, който отговаря за цялостната дейност на службата. 

 

2.2.6 Служба „Военна информация“. Директор на Служба 

„Военна информация“ 

 

Според Правилника за устройството и дейността на Служба 

„Военна информация“ службата е служба за сигурност, 

непосредствено подчинена на Министъра на отбраната, която 

осъществява задачи и дейности по Закона за военното разузнаване 

като организира и води стратегическо разузнаване с използване на 
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човешки ресурси и технически средства и участва в организацията 

и осъществяването на военнодипломатическата дейност на 

Министерството на отбраната. Службата се ръководи и 

представлява от директор, който се назначава при условията и по 

реда на Закона за военното разузнаване. Службата подпомага 

началника на отбраната при осъществяване на правомощията му. 

 

Изводи по глава втора: 

 

1. На конституционно ниво ограничение на съдийската 

независимост идва от състава на съдийската колегия на ВСС: 

съдиите, избрани от самите съдии в колегията са малцинство от 

членовете, които гласуват кадровите и дисциплинарните въпроси, 

касаещи съдиите, в противоречие с утвърдените европейски 

стандарти. 

2. За избора на председателите на двете върховни 

съдилища съществена тежест имат гласовете на общо единадесет 

членове на ВСС, избрани от Народното събрание плюс трима 

магистрати, избрани от Пленума на ВСС (председателя на ВКС, 

председателя на ВАС и главния прокурор), т.е. мнозинство, което 

не е формирано с пряк избор на магистрати, избрани от магистрати. 

3. Главният прокурор и петима от неговите подчинени 

формират мнозинство в прокурорската колегия на ВСС спрямо 

петимата, избрани от парламентарната квота. По този начин 

прокуратурата запазва своята независимост, но така също и остава 

абсолютно безконтролна и изолирана от законодателната и 

изпълнителната власт. 

 

ГЛАВА ТРЕТА.  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА И 

ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
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 В Глава трета са проследени и анализирани генезисът и 

същността на понятията корупция и организирана престъпност, 

състоянието на явленията в България, както и е изследван 

международния опит за противодействие на корупцията. Направен 

е исторически преглед на мерките, предприети от политиците и 

администрацията за борба с корупцията и организираната 

престъпност в контекста на препоръките за страната в рамките на 

Механизма за сътрудничество и проверка, съпътстващ приема на 

България в Европейския съюз. Изведени са изводи на база 

направения анализ и е предложен модел за противодействия на 

двете явления, застрашаващи вътрешната сигурност на страната. В 

тази глава се доказва работната хипотеза на дисертационния труд. 

 

3.1. Същност и характеристики на понятието 

корупция 

 

 В българското законодателство няма легална дефиниция на 

термина „корупция“, но в наказателното ни законодателство са 

криминализирани различни деяния, свързани с корупцията като 

разпоредбите на Наказателния кодекс съдържат относително 

изчерпателна уредба на корупционните престъпления. 

 В изготвената от Съвета на Европа Гражданска конвенция 

за корупцията, ратифицирана със закон, която с факта на 

ратификацията става част от вътрешното законодателство на 

Република България, е дадена следната дефиниция на понятието: 

„За целите на тази Конвенция „корупция“ е искането, 

предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на 

подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на 

такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение 

или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, 

неполагащата се облага или обещаването на такава“. 
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3.2. Наказателноправни аспекти на понятието 

корупция 

 

В Наказателния кодекс не е налице обособено място за 

корупционните престъпления. Въпреки това, макар и с различно 

систематично място, НК обхваща на практика основните форми на 

корупционно поведение. 

Предвид факта, че корупцията е присъща основно на 

държавния апарат и засяга принципите на неговото функциониране  

основна част от корупционните деяния са инкриминирани в 

главите и разделите на НК, съдържащи престъпни интервенции, 

свързани с държавния апарат и обществените организации, както и 

деяния със субект длъжностно лице. По правило, макар и не 

единствен, мотивът за извършване на този вид престъпления е 

користен – получаване на имотна или друга облага, лично или на 

друго лице облагодетелстване, противоправно преразпределение на 

обществен ресурс в ущърб на обществения интерес. 

Класическо корупционно престъпление по нашето 

законодателство е подкупът. Инкриминирана е и т.нар. „търговия с 

влияние“. Наказуеми са и посредничеството при осъществяване на 

подкуп, както и провокацията към подкуп. Но Наказателният 

кодекс съдържа и други деяния, извършвани също от длъжностни 

лица и отново с користен характер. Типично такова престъпление е 

длъжностното присвояване. 

 Изводът е, че българският материалноправен наказателен 

закон сравнително пълно санкционира различните форми на 

корупция със средствата на наказателно-правната репресия и 

причините за неуспехите в областта на предотвратяване и борба с 

корупцията не се коренят в този вид правна уредба. Въпреки, че 

винаги има потенциал за усъвършенстване на наказателното 

законодателство, основните мерки трябва да бъдат търсени на 

институционално ниво и в общата нагласа на обществото, което 

трябва да развие нетърпимост към явлението корупция. 
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3.3.Видове корупция 

 

3.3.1. Корупция в държавната администрация. 

Икономическа корупция 

 

Държавната администрация функционира, за да подпомага 

дейността на органите на изпълнителната власт. Изпълнителната 

власт от своя страна е призвана да реализира изпълнението на 

законите директно и като автор на подзаконови нормативни актове 

в изпълнение на законите.  

В икономически аспект държавните органи определят 

правната рамка, в която функционира икономиката на една 

държава. Правните норми в стопанската област се прилагат от 

държавната администрация. От друга страна държавните структури 

купуват и произвеждат различни стоки и услуги. Държавата се 

намесва в икономиката чрез правилата за регулиране на бизнеса, 

които самата тя създава. 

 При отчитане на гореизложеното се констатира, че в 

настоящия момент най-масовата предпоставка за корупция, 

отнасяща се както за дребния и среден бизнес, така и за най-

големите инвестиционни проекти и концесии е институтът на 

обществените поръчки. Той е универсалният начин, по който 

държавни средства се насочват към частния сектор. Под формата 

на обществени поръчки годишно се преразпределят милиарди 

левове държавен ресурс, а през последното десетилетие и огромни 

средства от бюджета на Европейския съюз от 

предприсъединителните и другите фондове на съюза.  

 Проблем, който малко или много засяга всяка икономика, 

но е силно изразен в България и е в пряка корелация с корупционни 

практики е наличието на сива икономика и контрабанда. 

 

3.3.2. Политическа корупция 
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 В условията на парламентарна демокрация Конституцията 

определя общата рамка не само на държавната, но и на 

недържавната част на политическата система. Съществен елемент 

на тази недържавна част на политическата система са 

политическите партии (съюзи, коалиции, движения, организации), 

представляващи легитимно създадени и функциониращи 

формирования, които си поставят непосредствено политически 

цели. Целта на партиите по правило е да завладеят държавната 

власт или поне да участват в нейното упражняване. 

 Партиите, като основен политически субект, изразяват 

волята на своя електорат, но те също така са юридически лица и 

като такива тяхната дейност има съответната материална страна. 

Щом партиите се нуждаят от финансови ресурси естествено е това 

да е предпоставка за нерегламентирано финансиране, а с това се 

появява и т. нар. „политическа корупция“.  

 Естественият начин на финансиране на политическите 

партии е членският внос на техните членове. Факт е, че набраните 

суми по този начин на практика са крайно недостатъчни за 

покриване на разходите за тяхното нормално функциониране. 

Което от своя страна значи, че партиите са принудени да търсят 

алтернативни начини на финансиране. От възможните източници 

на финансиране най-рискови като корупционен фактор се оказват 

даренията от частни лица и търговци. Като коректив на частното 

финансиране, в повечето демократични държави, включително 

България, е предвидено финансиране на партиите посредством 

държавна субсидия. 

Законът за политическите партии предвижда един 

сравнително справедлив начин на разпределение на държавната 

субсидия между партиите. Тя се разпределя между партиите и 

коалициите, регистрирани за участие за избори в ЦИК и участвали 

в последните парламентарни избори и имащи избрани депутати в 

Народното събрание, пропорционално на действителните получени 
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гласове. Обществените нагласи обаче показват, че мнозинството от 

политически активните граждани, е несъгласно с тази система в 

частта относно горната граница на държавната субсидия. Такава 

граница не е предвидена в Закона за политическите партии и 

общият размер на държавната субсидия се определя всяка година 

конкретно с приетия от Народното събрание Закон за бюджета. 

 

3.3.3. Корупция в правоохранителните органи 

 

Типично за съдебната власт, за разлика от законодателната 

и изпълнителната е, че тя е консервативна и затворена. Поради това 

и промените в нея се забелязват след един по-дълъг период на 

прилагане на законодателството. От друга страна динамиката на 

промените в обществените отношения и законодателството се 

отразяват осезателно и върху работата на съдебната власт – в нея 

навлизат много млади хора, без достатъчен житейски и 

професионален опит. Опитните магистрати също срещат трудности 

при прилагането на постоянно променящото се и често 

противоречиво законодателство. 

 

Корупционните практики при съдиите най-често се свеждат 

до следното: да се постанови съдебен акт в определен смисъл, да се 

прекрати или спре неоснователно едно дело, да се протака 

разглеждането на делото, да се манипулира системата за случайно 

разпределение на делата с цел осигуряване на „подходящ“ съдия 

или съдебен състав.  

При представителите на прокуратурата корупционните 

практики най-често са свързани с освобождаване от 

предварителния арест, промяна на мярката за неотклонение, 

размера на паричната гаранция, неоснователно прекратяване на 

наказателно производство, неоснователен отказ да се образува 

предварително производство, неоснователен отказ да се внесе 

обвинителен акт, неоснователно внасяне на обвинителен акт. 
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Що се отнася до следствието масовият случай е 

унищожаването на доказателства, неоснователно предложение за 

прекратяване на предварителното (досъдебното) производство, 

неоснователно спиране на последното, неоснователно извършване 

или неизвършване на определени процесуалноследствени 

дейности. 

 

3.4 Изследване на международния опит 

 

3.4.1. Хонконг 

 

Анализиран е опита на хонконгската Независима комисия 

срещу корупцията (НКСК) като структура, която е напълно 

независима и отделена от всички останали ведомства, включително 

и от полицията. Още при създаването на НКСК концепцията е, че 

тя трябва да разполага с широки правомощия за провеждане на 

разследвания, но едновременно с това следва да изпълнява и 

превантивна функция по отношение на корупцията. 

 На Комисията са предоставени изключително големи 

правомощия с цел ефективно осъществяване на дейността на 

последната, но практиката до момента е показвала, че това далеч не 

е достатъчно. На първо място излиза въпроса за нейната 

независимост, като за осигуряването на максимална независимост е 

прието, че НКСК ще се отчита директно на губернатора, а не на 

някоя от структурите на законодателната или изпълнителната 

власт. 

 Оперативната дирекция на НКСК започва да прилага 

методи, заимствани от американското ФБР и британската МИ-5. 

 В резултат на създадената нова нормативна база и 

организация резултатите в борбата с корупцията са впечатляващи. 

Естествено, НКСК не успява да изкорени изцяло явлението, но се 

превръща във „всепризната законова, политическа и морална 
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движеща сила в Хонконг и вероятно най-голямата и прочута 

антикорупционна агенция.“. 

 

3.4.2. Еквадор 

 

 В Еквадор за противодействие на корупцията е възприет 

подход, основан на помощта на гражданите и частния сектор в 

лицето на т.нар. граждански групи, в случая „Трансперънси 

интернешънъл“. Тази организация е създала кодекс на поведение 

(без подкупи, за честни търгове и т.н.), изграден на база въведените 

по-рано правила на Международната търговска камара и 

Организацията на обединените нации. Правителството прилага 

този кодекс на поведение спрямо държавните служители и 

частните фирми по отношение на обществените поръчки. 

 Приложената концепция в Еквадор залага на вид обществен 

договор, при който фирмите обещават да не предлагат подкупи, а 

държавните чиновници да не приемат такива. 

Философията на този модел залага на общия интерес на 

частноправните субекти останалите такива да не предлагат 

подкупи. Следователно фирмите, които приемат този кодекс , 

могат да се съюзят в общ собствен интерес и да се 

самоконтролират. 

Рационалното в тази идея е, че при спазване на „правилата 

на играта“ всички ще бъдат равнопоставени от административна 

гледна точка и ще печелят по-добрите. 

 

3.4.3. Боливия, Ла Пас 

 

 Анализираният модел съпоставя глобалните аспекти на 

корупцията през призмата на корупционните практики в местната 

власт. Макар и да са налице специфики на местно ниво по 

същността си корупцията в администрацията има основата си в 

дискреционната власт на същата тази администрация. Корупцията 
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е престъпление, извършено умишлено и не е плод на емоции. 

Следователно трябва да се атакуват корените на системата, 

пораждаща корупция – разбиване на монополите, подобряване на 

отчетността, повишаване вероятността лицата, участващи в 

корупционни схеми да бъдат изобличени. 

 Политиката на кмета на Ла Пас Маклейн-Абароа е типичен 

пример за прилагане на правилото „започване с най-лесното“. Той 

стига до заключението, че фокусът при изследване на явлението и 

борбата с него трябва да бъде върху факторите и стимулите, 

свързани с корупционните действия от различен вид, а не върху 

размера на сумите, които се дават на ръка. 

 В резултат на извършения анализ се извежда споменатото 

правило „започни с най-лесното“. Това предполага избиране на вид 

корупция, където скоро би могъл да бъде постигнат видим 

напредък без особено големи разходи за това. От друга страна, по 

политически причини и за да се спечели обществена подкрепа за 

антикорупционната дейност е удачно да се атакуват видовете 

корупция, които са най-очевидни или най-мразени от гражданите, 

или тези, които изглеждат най-спешни. Рационалното в изложеният 

пример е, че чрез успешни модели за справяне с т.нар. „малка 

корупция“ е възможно да се ангажира съществена обществена 

подкрепа за борба с корупцията като мащабно явление, 

включително с т.нар. „корупция по високите етажи на властта“. 

 

3.4.4. Румъния 

 

 Румъния, с която сме заедно включени в Механизма за 

сътрудничество и проверка, в последните доклади получава 

похвали, а ние – препоръки. В Румъния функционира Национална 

дирекция за борба с корупцията 

Националната дирекция за борба с корупцията (НДБК) е 

независим орган със статут на юридическо лице, специализиран в 

борбата с корупцията на високо равнище, който се ръководи от 
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висш прокурор, двама заместник-главни прокурори и четирима 

прокурори, ръководители на отдели. Последователните промени в 

законодателството формират функциите на този орган като 

специализиран орган, който да се занимава само с борбата с 

корупцията на високо и средно ниво. 

За успеха на Националната дирекция в Румъния значение 

имат първо независимостта на прокурорите, второ – адекватното 

законодателство, и трето – ефективността на разследващата 

дейност на прокурорите. Никой не може да се меси в 

разследванията им – нито президент, нито премиер, нито главният 

прокурор. 

 От изложеното се вижда, че както и в Хонконг в началото 

на 70-те години на миналия век чрез въвеждане на подобна система 

при наличие на политическа воля от страна на управляващата 

класа, борбата против корупцията не е causa perduta. Още повече, 

че в Румъния подходът е близък до приетия в Хонконг и очевидно 

е работещ и през настоящия век, както и в страни в преход, членки 

на Европейския съюз. 

 От друга страна оценките за съобразността на „румънския 

модел“ не са еднозначни. Според някои автори успехът на Румъния 

в борбата с корупцията се постига за сметка на правата на човека и 

върховенството на закона. Рационалната идея в случая е, че всяка 

институционална форма на борбата с корупцията трябва да бъде 

съобразена с принципите на върховенство на закона и защита 

правата на личността. 

 

3.5. Исторически преглед на досегашните действия, 

насочени към противодействие на корупцията 

 

През 2015 г. Министерският съвет внесе в Народното 

събрание законопроект за Закон за предотвратяване на корупцията 

сред лицата, заемащи висши публични длъжности. В Мотивите към 
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законопроекта е констатирано, че водещ приоритет е 

противодействието на корупцията по високите етажи на властта. 

 Въведена беше възможност производство пред 

Националното бюро да се образува по сигнал, в това число 

анонимен, както и по медийна публикация като законът допуска 

Националното бюро да действа и по анонимни сигнали и медийни 

публикации, стига те да съдържат достатъчно данни за необяснимо 

богатство и/или за конкретно корупционно поведение на лице, 

заемащо висша публична длъжност. По този начин, от една страна, 

се засилва значимостта на сигналната функция на гражданите и 

медиите, а от друга се създават гаранции срещу злоупотреби с това 

право, като се изисква достатъчно информация за конкретни 

нарушения. 

 Предвидени бяха също така проверки за почтеност на 

служителите и периодичен външен одит на Националното бюро 

като беше прието, че непреминаването на проверка за почтеност е 

основание за освобождаване от длъжността като гаранция, че в 

Бюрото ще работят личности с необходимия морален интегритет. 

 Внесеният законопроект беше съществена стъпка в 

правилната посока. За съжаление в Народното събрание не беше 

формирано необходимото мнозинство за приемане на закона, което 

отново потвърди очевидният факт на липса на политическа воля за 

ефективна борба с корупцията, основно по отношение на висшия 

ешелон на властта. След отхвърлянето в пленарна зала на този 

законопроект беше внесен нов законопроект, съдържащ промени в 

сравнение с отхвърления през септември вариант, свързани преди 

всички с изразените в хода на дискусията в Народното събрание 

аргументи за неподкрепа на законопроекта. 

 В контекста на борба с корупцията към настоящия момент 

България, макар и мъчително и като резултат на сериозен 

политически дебат, изпълни част от отправените от ЕК в 

ежегодните доклади по МСП препоръки. На 19.01.2018 г. беше 
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обнародван Закон за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество. 

С този закон се уреждат мерките за противодействие на 

корупцията, условията и редът за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество; статутът и функциите на 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както и 

взаимодействието на Комисията с други държавни органи и 

международното сътрудничество. КПКОНПИ обединява 

функциите на всички действащи до момента държавни структури с 

компетенции в посочената област, като нейният председател и 

членове се избират от Народното събрание, от което се 

осъществява и цялостния контрол на дейността на комисията. 

Бъдещето ще покаже доколко тази дейност ще бъде ефективна. За 

ефективността огромно значение ще има и персоналния състав на 

комисията. 

Корупция по смисъла на този закон е налице, когато в 

резултат на заеманата висша публична длъжност лицето 

злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни 

задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се 

материална или нематериална облага за себе си или за други лица. 

 Фактът, че законодателят отделя специална глава в закона 

на превантивната дейност на Комисията, навежда на очакването, че 

ще се предприемат изпреварващи действия за противодействие на 

явлението. Важен момент в регламентацията на 

антикорупционната държавна дейност е сезирането на 

антикорупционната комисия. Според възприетата от законодателя 

концепция анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат 

по компетентност. 

 Органите на Комисията имат право да осъществяват 

оперативноиздирвателна дейност с цел превенция, 

предотвратяване, разкриване и противодействие на нарушения и 
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престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на 

лицата, заемащи висши публични длъжности. 

С приемането на ЗПКОНПИ се отменят Закона за отнемане 

в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона 

за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни 

и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. В този смисъл новият закон е опит за 

кодификация в сферата на борбата с корупцията и свързаната с нея 

организирана престъпност.  

 

3.6. Организирана престъпност 

 

3.6.1. Понятие за организирана престъпност 

 

Организираната престъпност е позната в различни форми и 

степени на развитие от древността. За нейна роднина се сочи Южна 

Италия и главно остров Сицилия. Генезисът на организираната 

престъпност е като реакция на насилието на чуждите 

нашественици над местното население, както и на икономическото 

заробване на населението от местните богати фамилии. 

 Организираната престъпност се появява при наличието на 

определени исторически условия – дезорганизирано общество, в 

което престъпленията са източник на доход. При тези условия 

обикновено се създават тайни затворени организирани общества, 

подчинени на закона на мълчанието. Другата линия предпоставя 

икономически условия, свързани с развитието на търговията, 

пазара и нови икономически отношения като в по-ново време тези 

условия създават организации, целящи големи печалби, с 

определена икономическа роля в обществото и стремеж към 

политическата и финансова власт. 

 На фамилен принцип са изградени главно италианската, 

американската и японската организирана престъпност. 

Престъпните организации обаче търпят значителни промени под 
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въздействието на обективни социални и икономически фактори. 

Така се появяват организации без исторически корени и с 

опростени структури като престъпните организации в Източна 

Европа, появили се след разпадане на социалистическия блок. 

Големите престъпни организации, които са с господстващо 

положение в съвременната престъпност са интернационални. 

Реформираната организирана престъпност използва нови средства, 

основните сред които са рекетът и корумпирането. 

 В България организираната престъпност възниква след 

1989 г. и до 1995 г. се утвърждава като ново, непознато за 

историята на страната явление. Към момента няма съмнение, че тя 

е част от всекидневието на българското общество и притежава 

всички характерни за нея признаци: организация със съответната 

структура, която действа постоянно като своеобразно предприятие 

с цел натрупване на печалби и участие в разпределението на 

националния и световен брутен вътрешен продукт. 

Организираната престъпност възниква в период на дълбоки 

социални промени и върви паралелно със застрашително 

нарастване на общата престъпност – икономическа и 

конвенционална. Този период от нашата най-нова история се 

характеризира с общо нарастване на престъпността в ситуацията на 

трансформацията на собствеността от държавна и общинска в 

частна, както и преминаване от централизирана към свободна 

пазарна икономика в условията на глобализация на престъпността 

и появата на транснационална организирана престъпност. 

В тази нова ситуация България изпадна в тежка 

икономическа и финансова криза, а това доведе до подмяна на 

личните и обществени ценности. В България стартира 

приватизация на обществените активи, което води до доизграждане 

на полюсната структура на обществото – малък дял на богатите 

хора и много голям на бедните, като това е съпроводено естествено 

и с голяма безработица. Този генезис на организираната 
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престъпност у нас я характеризира в началото като икономическо 

явление. 

 В България се разграничават няколко типа организирана 

престъпност. Генезисът на първият тип се търси в еволюцията на 

плановото социалистическо стопанство през 80-те години на ХХ 

век, свързана с политика на известна либерализация на 

икономическите отношения, допускаща в ограничена степен 

капиталистически елементи в икономиката. В рамките на тази 

политика на доверени на властта български граждани се 

предоставят държавни средства за участие в смесени дружества 

извън страната, които да легитимират този капитал като свой 

собствен. Целта е по този начин да се осъществяват валутни 

постъпления в държавата срещу заплата на съответния служител. 

След краха на социалистическата система голямата част от 

тези лица „довереници“ присвоиха поверените им капитали и се 

еманципираха от принципала. Резултатът е, че тези капитали бяха 

извадени от патримониума на държавата и се превърнаха в основен 

източник на „сенчестата“ икономика. 

 Вторият тип престъпни организации възникват в преходния 

период на пазарно стопанство, през който се подготвя идеологията 

на трансформация на собствеността и се разработва 

законодателната рамка на приватизацията. Механизмът на тази 

организирана престъпна дейност се характеризира с „източване“ на 

държавна собственост – пари, стоки и суровини и тяхното 

„преливане“ в частния сектор. 

Това става с активното участие на „номенклатурата“ в 

лицето на ръководителите на държавните предприятия в 

различните сектори на икономиката, които създават „паралелни“ 

частни фирми, имащи предмет на дейност, дублиращ предмета на 

дейност на държавното предприятие. Така средства и контрагенти 

на държавните предприятия се пренасочват към паралелните 

икономически структури. Наред с тази трансформация държавните 

фирми се водят към фалит и се подготвят за приватизация. Такава 
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постановка създава условия новопоявили се силови структури да 

съдействат за осъществяване на тази дейност чрез рекет, 

отвличания, взривявания и пр. 

 Трети тип престъпни организации се формират на база 

завземане на съществуващи държавни контрабандни канали, 

поддържани, контролирани и обслужвани от органите на 

сигурността на тоталитарното управление. Тези групировки 

контролират вноса и износа в страната, особено след наложеното 

над бивша Югославия ембарго във връзка с въоръжените 

конфликти във вече разпадналата се държава. 

 Четвъртият тип на организирана престъпност са групите, 

изградени изцяло на криминална основа. Те включват групи, 

натрупали капитал главно от валутни нарушения в Централна 

Европа по време на обединяването на Германия и кражби на леки 

автомобили, както и групи, формиращи доходите си от 

насилствени престъпления – грабежи, отвличания, кражби, рекет и 

др. 

 Специфично за България е, че особена роля в изграждането 

на силовите групировки имат бивши елитни и недотам елитни 

спортисти, останали без препитание в новите условия, а иначе 

толерирани от старата комунистическа власт и ползващи се със 

значителни привилегии. 

 Една от особеностите на организирана престъпност на 

страните в преход, в частност на България е, че зараждащите се, 

иначе легални икономически групировки, създадоха свои силови 

структури, чиято задача е да обезпечават със силови методи 

контрабандните операции, да разрешават проблемите с 

конкуренцията и да съдействат за завладяване на икономически 

територии. Често в тези структури участват или са ръководители 

бивши служители на МВР и органите на сигурността. 

В един по-късен момент обаче тези структури, натрупвайки 

опит в икономическата сфера, започват да търсят самостоятелно 

поле за изява. Основните сфери, в които се изявяват са силово 
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налагана охранителна и застрахователна дейност, търговия с 

алкохол, цигари, хазарт. Наред с това се осъществява и откровено 

престъпна дейност – кражби и контрабанда на моторни превозни  

Организираната престъпност придобива силно лоби в 

политическата власт и в органите на съдебната власт, а това води 

до финансово обвързване на групировките с политици, магистрати, 

високопоставени лица в администрацията. 

 

3.6.2. Правни аспекти на организираната престъпност 

 

Като реакция на препоръките на ЕК в нейните доклади по 

МСП в България бяха създадени специализирани наказателни 

съдилища. Поначало специализираните съдилища разглеждат дела 

по определена материя с оглед предмета им или съобразно 

субектите. 

Специализирани съдилища съществуват в много 

европейски държави, като например Испания, Италия, Франция, 

Германия, Англия, Белгия. В страната ни специализирани 

съдилища с оглед субектите на престъпленията, са военните 

съдилища, а с оглед предмета на дейност – административните 

съдилища и Специализираният наказателен съд. Специализираният 

наказателен съд е единствен за територията на страната ни. 

Юрисдикцията за подсъдните му наказателни дела от общ характер 

е за престъпления, осъществени на цялата територия на Република 

България. Критерият за определяне на подсъдността на делата, 

разглеждани от Специализирания наказателен съд е предметът на 

делото, а не качеството на извършителя на престъплението. 

Предметната подсъдност на Специализирания наказателен 

съд е очертана в Наказателно-процесуалния кодекс, където 

изчерпателно са изброени делата за престъпления, които са 

подсъдни на Специализирания наказателен съд – основно 

извършени от организирани престъпни групи или по поръчение на 
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такива и в изпълнение на тяхно решение, но също делата за 

престъпления които имат връзка с изброените по-горе. 

Съдебното производството пред Специализирания 

наказателен съд по наказателните дела от общ характер се образува 

по внесен обвинителен акт от прокуратурата. Съдебното 

производство по посочените наказателни дела е триинстанционно. 

Първа инстанция по тези дела е Специализираният наказателен 

съд. Делата, образувани по жалби и протести срещу актове на 

специализирания наказателен съд се разглеждат от Апелативния 

специализиран наказателен съд. Касационният съдебен контрол 

върху актовете на Апелативния специализиран наказателен съд се 

осъществява от Върховния касационен съд, който е висша съдебна 

инстанция по наказателни дела. 

На фона на материалната компетентност на 

специализирания наказателен съд следва да се разгледат същността 

и генезиса на понятието „организирана престъпна група“. 

 Нашето законодателство съдържа легална дефиниция на 

понятието „организирана престъпна група“. „Организирана 

престъпна група“ е структурирано трайно сдружение на три или 

повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина 

престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от 

свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без 

наличие на формално разпределение на функциите между 

участниците, продължителност на участието или развита 

структура“. 

 В последния публикуван Доклад на Комисията в раздела, 

касаещ организираната престъпност е отбелязано, че България 

трябва да демонстрира капацитета на своите правоприлагащи 

органи за ефективна борба с организираната престъпност, както и 

да постигне трайни резултати в тази област. 
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Изводи по глава трета: 

 

1. Съдебната система на Република България действа 

неефективно. В България не е устойчиво формирано реално 

функциониране на принципа на върховенство на правото в 

обществения живот. Не е възможен механизъм за борба с 

организираната престъпност и корупцията без наличие на 

утвърдена независима съдебна власт, ползваща се с максимално 

доверие на обществото. 

2. Корупцията в България вече се е превърнала в явление, 

което малко или много се „радва“ на търпимост.  

3. Противодействието на корупцията сред лицата, 

заемащи висши държавни длъжности може да се постигне 

единствено със създаване на единен политически независим 

антикорупционен орган, начело с независим ръководител с 

прокурорски функции, комплектован с висококвалифициран личен 

състав с разследващи функции, финансово мотивирани хора с 

безспорна репутация и морал. 

4. Опитът на Румъния в борбата срещу корупцията по 

високите етажи на властта е добър пример за България. 

Новоприетият Закон за противодействие и борба с корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество е стъпка напред в 

тази посока. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Системата за защита на националната сигурност, в частност 

на вътрешната сигурност, е сложна и динамична система, която е 

пряко обусловена от конкретните обществено-политически 

условия. Регламентацията на обществените отношения в системата 

на защита на националната и по-конкретно на вътрешната 

сигурност на държавата е по правило на ниво правно-нормативна 
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уредба, а предвид особената значимост на регулирания предмет-в 

основата си на конституционно ниво. 

 Прокуратурата трябва да бъде изведена извън съдебната 

власт. Това е логично и съответства и на действащите процесуални 

норми, съгласни които в наказателния процес обвинението и 

защита са равнопоставени. При магистратския статут на прокурора 

таза правна норма е изцяло изпразнена от съдържание. 

 Следователите, които по дефиниция са юристи по 

образование, не са достатъчно натоварени, поради което и не се 

използва пълноценно техния експертен потенциал. 

Съдебната система на Република България действа 

неефективно. В България не е устойчиво формирано реално 

функциониране на принципа на върховенство на правото в 

обществения живот. 

 Противодействието на корупцията сред лицата, заемащи 

висши държавни длъжности, страда от липса на обособена 

структура с ясен фокус на работата върху разследването на 

корупционни престъпления на лицата, заемащи висши държавни 

длъжности в съдебната, изпълнителната, законодателната и 

местната власти. 

 

НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

1. Научни приноси 

 

1.1. Анализирани са теоретичните основи и 

нормативните актове, касаещи същността на понятията сигурност, 

национална сигурност и вътрешна сигурност. 

1.2. Очертана е институционалната рамка на системата 

за вътрешна сигурност на Република България, като е поставен 

акцент върху ролята на съдебната система за укрепване на 

вътрешната сигурност като гарант за законност. 
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1.3. Извършен е анализ на категориите корупция и 

организирана престъпност, изследвани са различни национални 

модели за противодействие на корупцията и организираната 

престъпност и е извършен задълбочен исторически преглед на 

досегашните действия за противодействие и борба с тях в България 

в контекста на отправените препоръки по Механизма за 

сътрудничество и проверка на ЕК 

1.4. Извършен е научно-обоснован анализ на 

действащия в България модел за защита на вътрешната сигурност и 

са определени следните недостатъци: 

- липсва ефективен механизъм за отчетност на 

Прокуратурата и Главния прокурор; 

- не се използва достатъчно експертния потенциал на 

следователите; 

- не е спазен принципът за избор на мнозинството от 

членовете на съдийската квота във ВСС от съдии; 

- съдебната власт не се ползва с доверие в обществото; 

- корупцията и организираната престъпност са основна 

заплаха за вътрешната сигурност; 

- не е създаден достатъчно добре структуриран 

антикорупционен орган със съответните функции за 

противодействие на корупцията. 

 

2. Научно-приложни приноси. 

 

2.1. Разработени и обосновани са предложения за 

промени в Конституцията и законодателството, насочени към 

укрепване капацитета и независимостта на съдебната власт и 

въвеждане на ефективна отчетност на Прокуратурата и Главния 

прокурор. 

2.2. Предложен е модел за борба с корупцията, основан 

на рационалните елементи на действащи модели в други държави. 
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ANNOTATION ON DISSERTATION 

NORMATIVE AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE INTERNAL 

SECURITY IN REPUBLIC OF BULGARIA 

author: Galin Isaev Isaev 

 

In the dissertation work are analyzed the concepts connected to 

security and the challenges in front of the internal security in Republic of 

Bulgaria as a part of the group security in European Union.   

A critical review of regulatory framework is done in the examined 

area. 

An institutional frame of national security is exposed.An extra 

attention is given for the judiciary as a guarantee for legality and respectively 

for the internal security of the country.  

The basic part of the dissertation is dedicated to counteraction and 

fight against corruption and organized crime in Republic of Bulgaria.The basic 

part and characteristics of the concepts corruption and organized crime have 

been analyzed.Selected models of international experience in fighting against 

these factors have been examined.  

An review of the current actions targeted in the fight against the 

corruption is done.In a result of the survey that has been done ,it has been 

proposed a model for legislative and constitutional changes which could lead to 

a efficiency in the fight against corruption and organized crime in the country.  

 


