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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

В края на 2015г. средата за сигурност в Европейският съюз рязко се 

промени и започна да се определя от твърде различни нови реалности, за 

които все още няма адекватно решение. В реалността, в която живеем и 

натовареното ни ежедневие все по-често ни се натрапват две основни думи 

–  тероризъм и сигурност, които придобиват все по-голямо значение и до 

голяма степен определят параметрите на нашето съществуване. 

Проблемът за тероризма е изключително важен, нещо повече, той 

никога не е губил своята актуалност. А като се вземат предвид 

настъпилите промени през 2012г. в геополитически план, благодарение на 

„Арабската пролет“, които създадоха условия за развитие на тероризма 

като процес, който да се противопоставя на западната експанзия в целия 

свят, смятам, че разглеждането на съвременните аспекти на превенцията и 

противодействието на тероризма на територията на  Република България 

ще допринесе за усъвършенстване както на нормативната база и 

юридическите документи, с които разполага страната ни, така и на 

методите за превенция и противодействие срещу него.  

Актуалността на проблема, засегнат в дисертацията, се състой и в това, 

че през последните няколко години тероризмът претърпя сериозни 

изменения. Това е така, защото той придобива съвсем нови качествени и 

количествени размери, които на свой ред представляват нов тип заплаха за 

регионалната и международната сигурност, като същевременно отправя 

сериозно предизвикателство към устойте на демокрацията на 

съвременните цивилизации. Налице е промяна в идеологическата и 

организационната структура на терористичните организации, с която 

досегашната антитерористична политика на водещите в тази сфера 

държави не може адекватно да се справи.  

Стабилността и сигурността на страната и обществото е основният 

приоритет и грижа на Република България и нейните държавници. За 

съжаление подобни категории придобиха съвсем ново, фундаментално 

значение в съвременните условия, в които живеем. Те са свързани с 

предизвикателствата на съвсем нова среда за сигурност, касаеща външните 

и вътрешни заплахи за страната ни, не само като нация, но и като страна 

членка на Европейският съюз. 

 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Целта настоящия дисертационен труд е да се изследва същността на 

явлението „тероризъм”, да се анализират концептуалните схващания на 

страните членки на Европейския съюз и НАТО за провеждане на борбата с 
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тероризма и да се разкрият възможностите, способите и средствата за 

ефективно противодействие. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Да се разкрият същността, историческото развитие и социално-

психологическите аспекти на тероризма. 

2. Да се изследват състоянието и организацията на противодействието и 

превенцията на тероризма. 

3. Да се формулират направления за подобряване организацията на 

превенцията и противодействието на тероризма в Република България. 

 

Като се вземат предвид и многостранността на изследването, при 

решаване на поставените задачи за постигане целта на дисертацията са 

наложени следните ограничения: 

- Изследвани са само основни документи, пряко свързани и 

отговорни със превенцията и противодействието на тероризма, а не 

цялата нормативна база на Република България. Времевият период на 

изследване е ограничен в диапазона на събитията от 11 септември 2001г. 

до наши дни. 

-  Предложените направления за усъвършенстване процесите по 

превенцията и противодействието на тероризма се отнасят само за 

Република България.   

 

Резултатите от дисертационния труд могат да се използват от всички 

служби в сектор „Сигурност“, както и от офицерите и щабовете от 

Българската армия, Щаба на отбраната и Съвместното командване на 

силите при планирането, организирането, подготовката и използването на 

сили и средства в операции по превенция и противодействие на 

нетрадиционни заплахи. Освен това, те могат да бъдат приложими в 

учебния процес на Военна академия „Г. С. Раковски”, за слушатели и 

специализанти при провеждане на щабни тренировки, ситуационни игри и 

компютърно подпомагани командно-щабни учения, както и в учебните 

програми на университети, обучаващи студенти в направление 

“Национална сигурност“. 

При изследване на научния проблем е заложена следната 

работна хипотеза , че ефективността на организацията на 

противодействието и превенцията на тероризма значително би се 

повишила чрез усъвършенстването на нормативната база и създаването  на 

подходящи органи за управление, които да координират дейността на 

службите за сигурност, структурите на държавната и местната власт и 

гражданското общество в борбата срещу тероризма. 
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Обект на изследването в настоящата дисертация е свързан с борбата 

срещу тероризма, както и пътищата за нейното усъвършенстване. 

Предметът на изследване заложен в дисертацията организацията на  

превенцията и противодействието на тероризма в Република България и 

насоките за повишаване нейната ефективност. 

Водещ подход в изследването е системният. Избран е поради факта, че 

в темата на изследването се очертават няколко неразривно свързани, 

взаимно влияещи си системи.  

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

При решаването на посочените задачи се използват общо-научните 

методи и похвати на изследване: литературен обзор; системен подход, 

исторически и факторен анализ и синтез, сравнение и статистическа 

обработка на информацията, функционален анализ.  

В дисертационния труд е извършено изследване по метода на  

експертните  оценки на част от основните проблеми. 

 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, списък 

на използваната литература и списък с приложения. 

Основният текст включва 140 страници, и отделно 4 приложения в 30 

страници. Литературата включва 140 цитирани източника, от които  на 

български език,  – на английски,  – на руски, от които  от интернет. 
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ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В увода е представена актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от провеждането на научните изследвания. 

Формулирани са целта, основните задачи и ограниченията.  

 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

СЪЩНОСТ, ГЕНЕЗИС И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА 

ТЕРОРИЗМА 

 

1.1. Същност, съдържание, основни категории и понятия, свързани с 

тероризма. 

Когато се сблъскаме с дефиницията на понятието тероризъм, в 

съзнанието ни се поражда отрицателна реакция, не само защото в основата 

му се намира нещо ужасно, зловещо, но и защото значението му е свързано 

с терор, ужас, страх, предизвикано от жестоки действия на лица, 

престъпни организации или държавна власт. 

Смята се, че за тероризма могат да бъдат дефинирани повече от 115 

определения, което неминуемо ни навежда на мисълта, че съществуват 

повече от 115 начина за тероризиране на хората. Независимо от това за коя 

епоха става въпрос, терорът винаги се е възприемал като насилие, тирания, 

подтисничество, мъчение, тиранична власт, насилничество, страх, ужас, 

налагани от властта или отделни лица, при това в повечето случай 

непредизвикани или прилагани едностранно, самоволно или подстрекавано 

и провокирано срещу невинни хора. Тероризмът е начин на действие, 

чиито основни инструменти са насилието и мъченията. Причините и 

мотивите за неговото прилагане са многообразни, като се започне от 

икономически, идеологически, психически, ментални, културни, 

всекидневни, битови и се стигне до държавни, глобални интереси.  

За да се извлече приемливо определение, което да се доближава 

максимално до същността на тероризма, той трябва да бъде дефиниран в 

няколко важни аспекта. От една страна тероризмът може да бъде 

разглеждан като болестно състояние на човешкия дух, при което човек или 

група от хора изпитват удоволствие да упражняват насилие, като се 

започне от битовите му проявления и се стигне до заплаха за живота, 

имота и честта на хора, съзнателно и случайно избрани за обект за 

терористичния акт. Но от друга страна тероризмът може да бъде 

ирационална идеология, за която насилието се явява единствения 

възможен и оправдан вариант за разрешаването на възникнал конфликт. В 

съвременния свят в който живеем, тероризмът се възприема и в двата си 

аспекта, а в зависимост от ситуацията се избира единият от тях. При това 

положение неминуемо се засилва чувството на несигурност и 

беззащитност в обществото, чийто живот става все по-уязвим. Съществува 
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и трети аспект на тероризма, за който не се говори обикновено. На него се 

гледа като насилие, предназначено за право на съпротива, като начин на 

оцеляване, като борба срещу злото, несправедливостта и потъпкването на 

човешкото достойнство, след като са изчерпани всички други варианти за 

отстояване и постигане на това право.  

Поглеждайки назад към историята на света, няма как да не забележим, 

че тероризмът присъства в различни форми и с различни наименования от 

почти всяка страница на човешката история. Стратегията на тероризма е 

била доста често използвана в различни периоди от човешката история. 

Близкият изток се споменава много често като едно от местата, където 

тероризмът се е зародил и процъфтявал през вековете. 

Основните психологически причини за тероризма не са малко, както и 

тълкуването на терористичната мотивация не е никак лесно. Дори и бегъл 

поглед назад към историята ни показва колко разнообразно и комплексно 

явление е тероризма. Не можем просто така с лека ръка да припишем 

прости, глобални и общи психични характеристики на всички терористи 

по света или да сложим под общ знаменател всички видове тероризъм. 

Изучавайки много изследователи като Хайнц Кохът и Поуст, 

специалистите достигат до извода, че мнимата тенденция към психична 

екстернализация и разцепване, която се наблюдава при терористите, е в 

резултат на нарцистични рани. 

Основанията за прибягване до тероризъм могат да бъдат различни. 

Самият тероризъм може да се разглежда като дейност с предварително 

предначертана цел, резултат от решението на дадена организация, която е 

политически полезна. Като цяло той може да бъде разбиран като логично 

средство за постигане на същите тези политически цели.  

Тероризмът може да се уповава на различни идеологии, не се ограничава 

с една специфична. Такива са например революционерите, борещи се 

срещу чужди колонизатори, както и воюващи срещу местни режими 

малцинствени сепаратисти и анархисти. Някой терористични групировки  

използват тероризма за да постигнат политическо влияние, за разлика от 

други, които нямат еднакво точни или реалистични цели.  

Относно характеристиката на религиозния тероризъм можем да кажем, 

че за религиозния терорист насилието преди всичко е свещено действие, 

извършено по желание на някоя от повелите на Господ. Чрез този мотив 

тероризмът придобива свръхестествени измерения, които освобождават 

терориста от всякакви политически, морални и практически съображения, 

каквито притежават нерелигиозните терористи.  

Религиозните особености на съвременния тероризъм включват в себе си 

обстоятелството, че неговата цел е изцяло символична, а не военна. Тези 

действия са предназначени изцяло за телевизията, за телевизионните 

канали с новинарски формат по цял свят и най-вече за Ал Джазийра, 

катарска телевизионна станция с огромно влияние в ислямския свят.  
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1.2. Видове тероризъм  

    Съвременните експерти на ООН, които се занимават с изучаването на 

феномена тероризъм, разграничават едва шест основни типа:  

              1. национален тероризъм 

              2. религиозен тероризъм 

              3. тероризъм, подкрепен от държавата 

              4. ляв екстремистки тероризъм 

              5. тероризъм на десните екстремисти 

              6. тероризъм на анархистите                              

Съществуват различни типове тероризъм в зависимост от това какви са 

техните цели, мотиви, използвани средства, вътрешна организация, 

подбуди, методика на действие, мащаб на терористичните актове, 

идеологическата им основа и т.н., но ние ще го разделим в три основни 

групи: 

 

 Духовен тероризъм 

1. Духовен тероризъм  

2. Религиозен тероризъм  

3. Идеологически тероризъм  

4. Психотероризъм 

5. Политически тероризъм 

6. Медиен тероризъм  

 Социален тероризъм 

1. Международен тероризъм  

2. Държавен тероризъм  

3. Масов тероризъм  

4. Социален тероризъм 

 Материален тероризъм 

1. Икономически тероризъм  

2. Криминален тероризъм  

3. Кибертероризъм 

4. Ядрен тероризъм 

5. Химически тероризъм  

6. Биотероризъм  

7. Екотероризъм  

8. Тероризъм на Третата вълна  

Освен показаните до тук видове тероризъм, съществуват и още няколко 

каузи, които заслужават вниманието ни: 

 Религиозен фанатизъм  

 Анархизъм  

 Неонацизъм/неофашизъм  

 Сепаратизъм  
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 Национализъм  

 Проблемна ориентация  

 Идеологически наемници  

 Патологични терористи  

 Контратерористични  

Обяснението на тероризма от гледна точка на психологията, както и 

противодействието на терористичните актове само с помощта на 

психологични средства почти никога не постигат реален успех, защото до 

голяма степен се изключат или забравят неговите реални икономически, 

политически, социални и религиозни фактори, които изцяло определят 

този комплексен и радикален феномен, провокиращ съвременното 

общество през последните години. 

Присъединяването на хора в терористичната дейност в съвременното 

общество, което познаваме, много важно значение имат фактори, като 

традиционно ниското икономическо и психологическо здраве на 

обществото, високата степен на нервозност, психозност и манипулативна 

внушаемост, традиционно ниските жизнени перспективи и ниската оценка 

на човешкия живот по скалата на човешките ценности. 

Като основен психологически мотив за присъединяване към 

терористична група може да бъде посочен потребността от идентичност на 

индивида. Много често новите членовете на терористични организации 

произхождат от „развалени” семейства, където нормалното 

функциониране не съществува и авторитетните фигури в него нямат 

позитивно структурираща роля, често с проблеми в общуването и 

участието в социални структури. От това разбира се произтичат редица 

проблеми възникващи още при психичното развитие в детска възраст. 

Липсата на една такава емоционална връзка обикновено се компенсира с 

помощта на идеологията, чрез фанатична преданост към идеите и 

лидерите. Чувството за отчуждение, което се формира при терористите, не 

рядко ги заставя да се социализират в общности, които му предлагат 

закрила от враждебната външна реалност. Индивида изпитва остро чувство 

за потребност от включване в общност от живеещи със същите проблеми 

лица, лишени извън тази група от възможност за самоидентификация. 

Почти невъзможно е те да се откажат от придобитата чрез организацията 

силна идентичност. Винаги приемат нападението срещу групата като 

нападение срещу собствените им личности, което до голяма степен 

определя факта, че всяка атака отвън увеличава сплотеността на членовете 

в групата. 

Идеалите на съвременните терористи днес са свързани по-скоро с 

рационалното им оправдаване пред обществото на принадлежността им 

към терористичните организации. Но истинската причина според научната 

литература е съпричастността на отделния индивид към такава 

организация е потребността, която той изпитва от включване и участие в 
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общност, която има възможност да дефинира неговата самоидентичност. 

По принцип членовете на терористичните организации произхождат от 

групи, които изпитват някакви трудности в рамките на съществуващите 

обществени структури. Това остро чувство на отчуждение, което те 

изпитват, се формира при подобни ситуации. То заставя индивида да се 

социализира в общности, които в една или друга степен му обещават 

закрила от враждебната външна реалност. Много често индивидът се 

отъждествява с организацията, която принадлежи толкова силно, че дори 

приема всяка заплаха срещу нея като заплаха за собствената му личност, 

което предопределя груповата сплотеност в една такава терористична 

организация.  

Тероризмът е престъпление срещу човечеството. Понятията "религия" и 

"терор" нямат нищо общо помежду си, не само защото всички познати на 

човечеството религии отхвърлят тероризма. По своята същност тероризмът 

е престъпление, с помощта на което се извършват още пет отделни 

престъпления, като се започне от това, че терористът извършва 

престъпление не само срещу своя Създател, но и срещу човечеството, 

срещу хората, срещу самия себе си и срещу представителите на своята 

общност. 

 

1.3. Рискове и заплахи за сигурността на Република България. 

За дълъг период от време България беше само страничен наблюдател на 

проблемите, свързани с тероризма и терористичните атаки по света. Това 

ни караше да смятаме, че сме защитени от подобни опасности и че 

подобни събития не биха могли да ни се случат. За съжаление тези 

прогнози се оказаха неверни, а страната ни се озова на пътя на 

международния тероризъм за пореден път, както показват данни от 

историята, свързани с редица терористични актове на територията ни от 

близкото минало.  

С извършването на терористичния акт на летище Сарафово в Бургас на 

18 юли 2012г. беше отворена нова страница от най-новата история на 

Република България. Страницата на несигурността, която нагледно ни 

показа, че сме уязвими и имаме много слабости в системата на 

националната ни сигурност. С политическото решение да бъде обвинена 

организацията „Хизбула” за терористичния акт в Бургас, преди да бъде 

завършено разследването и да има категорични доказателства, България 

натисна копчето „Старт” на една предварително добре подготвена и 

съгласувана програма на международно ниво, зад която стоят Израел и 

САЩ. 

Въпреки прогнозите за постепенно стабилизиране на балканския регион, 

той все така продължава да бъде критична точка по отношение на 

сигурността в Югоизточна Европа. Рисковете, свързани с етническите и 

религиозни общности, както и навлизането на радикалния ислям, остават 

едни от най-важните въпроси, свързани със сигурността. И макар в 
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отделните страни в региона да съществуват различни проблеми, 

предпоставките за възникване на терористични рискове са почти 

идентични.  

Експерти, анализиращи събитията, свързани с противодействието на 

тероризма от последните години, определят територията на България като 

едно от основните полета за бъдещи действия в Близкия и Среден Изток. 

Според тях на страната ни ще й се наложи да наблегне на три основни 

приоритета, а именно участие в мироподдържащи операции в райони с 

горещи точки, опазване на балканските граници на Европа и създаването 

на жандармерия с полицейски статут и военни функции, която да се справя 

със социалното недоволство. Разбира се като част от НАТО, страната ни 

трябва да се съобразява с Концепцията на НАТО за борба с тероризма, 

което от своя страна поражда редица проблеми в контекста на новата 

обстановка, свързани както с външната, така и с вътрешната политика на 

България. 

Говорейки за терористични рискове и заплахи за България няма как да 

не отчетем четирите основни категории в насоки, които пряко 

кореспондират със сигурността на страната ни: 

• Терористични рискове и заплахи, свързани с наличието на 

политически и етнически екстремизъм. 

• Рискове и заплахи, свързани с присъствието и дейността на 

радикални ислямски структури в региона. 

• Рискове и заплахи, произтичащи от дейността на организираната 

престъпност.  

• Рискове и заплахи, свързани с участието на България в 

антитерористични коалиции.  

Тези насоки се потвърждават и от направения анализ на резултатите от 

проведената анкета, съвместно с офицери и експерти от ВА“Г.С.Раковски“ 

От така проведената анкета става ясно, че над 90% от експертите 

категорично приемат твърдението, че съвременните терористични заплахи 

са асиметрични. Те също така смятат, че тероризмът като заплаха има 

транснационални измерения и в момента няма страна, която може да бъде 

напълно защитена срещу такъв тип агресия. 

Едва от 3% от експертите посочват, че основен и единствен източник на 

терористични заплахи са „държавни субекти“, малко над 17% смятат, че 

изворът на подобни деяния са само „недържавни субекти“, докато 80% от 

експертите застават твърдо зад убеждението, че основния източник на 

терористични заплахи е симбиозата между държавни и недържавни 

субекти. 

В тази връзка около 83% подкрепят твърдението, че новото глобално 

преструктуриране в държавно, икономическо, политическо, военно 

отношение е в основата на причината за междудържавен тероризъм или 

асиметрични войни. (т.нар.„арабска пролет“, мигрантската вълна от 2012г. 

и т.н.) 
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Приблизително 63% от респондентите приемат твърдението, че в 

основата на съвременния радикален ислямизъм лежи внушението от 

водеща държава, с цел дестабилизация на друга държава. Тук отново 

говорим за неофициална подкрепа на тероризма от една държава, която се 

опитва да постигне конкретни геополитически или геостратегически цели 

с помощта на определени терористични организации. Около 14% 

отхвърлят подобно твърдение с аргумента, че няма реални доказателства за 

подобни действия, въпреки, че такива обвинения между враждуващи 

страни не са рядкост. 23% от експертите не могат да преценят дали това е 

така или не. 

Малко над половината от експертите приемат възможността, 

индивидуалните форми на терористични актове в наши дни да са свързани 

с определена организация или държавно-политическа форма на 

управление.  Около 20% от тях отхвърлят категорично тази възможност, а 

25% не могат да преценят. 

Експертите, участвали в анкетата са подредили и по степен на важност 

факторите, които определят като основни за възникване на терористични 

заплахи на територията на Република България. Те са следните: 

1. Религиозни противоречия – 89% 

2. Слаба държавност – 63% 

3. Нисък образователен и социален статус на обществото – 57% 

4. Етнически различия – 55% 

5. Нестабилна икономическа обстановка  

6. Вътрешно-държавна политическа нестабилност  

7. Наличие на международна подкрепа   

8. Липса на международна подкрепа  

9. Икономически силни държави  

Експертите бяха помолени да споделят мнение по отношение на 

възможните фактори, които биха могли да бъдат предпоставка за 

възникване на терористични заплахи на територията на страната ни. 

Техните мнения включват следните фактори:  

• Целенасочена политическа дейност на правителството, засягаща 

чужди интереси (междудържавни или интереси на правителствени 

организации ) 

• Икономическо или военно вмешателство на икономически или 

военни силните държави в политиката и вътрешните работи на 

икономически слабите държави. 

• Липса на международно координирана реакция за противодействие 

на тероризма 

• Миграционният поток 

• Политически конфликти, големи социални разлики.   

97% от експертите и преподавателите, взели участие в анкетата смятат, 

че на територията на Република България е възможно да бъде извършен 

терористичен акт. 
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Близо 63% от анкетираните приемат за вярно твърдението, че Република 

България е „мека цел“ за извършване на терористичен акт в рамките на ЕС. 

Около 6% отхвърлят подобно твърдение, а 31% не могат да преценят. 

Приблизително 46% считат, че Република България е „мека цел“ в 

следствие на недостатъчната координация между службите, пряко 

ангажирани с противодействието на тероризма. 27% не споделят подобно 

мнение, а 27% не могат да преценят. 

Експертите добавят и следните заплахи, които биха могли да се 

реализират на територията на страната ни: 

• Заплахи от етнически и религиозен характер 

• Подривни дейности и пожари в големите търговски центрове 

• Заплаха от политически убийства 

•  заплаха от вземане на заложници 

Почти 92% от анкетираните смятат, че мигрантският поток е възможен 

фактор за организиране и осъществяване на терористичен акт в Република 

България, а само 8% не подкрепят подобна теза. 

На въпрос „кой от посочените типове тероризъм може да се реализира в 

Република България“, експертите подреждат следните: 

1. религиозен тероризъм – 86% 

2. етнически тероризъм – 77% 

3. тероризъм, подкрепен от държавата   

4. ляв екстремистки тероризъм  

5. тероризъм на десните екстремисти 

6. национален тероризъм  

 

Тук прави впечатление, че религиозният и етнически тероризъм се 

определят от експертите като най-възможни типове тероризъм, които биха 

могли да бъдат реализирани на територията на страната ни. Като се има 

предвид етническата и религиозна карта на България и опита на 

експертите, подобна прогноза трябва да бъде взета под сериозно внимание 

и да бъде направен прогностичен анализ на подобна възможност.  

 

Изводи от Първа глава: 

1. Тероризмът в съвременния му вариант е заплаха основно за 

демократичните общества, защото експлоатира механизма на 

свободите в тях. Принципите на гражданските свободи и 

равнопоставеността между отделната личност и държавата, върху 

които са построени тези общества, са сериозно заплашени от ръста на 

съвременния тероризъм. В сегашната епоха на глобализация, чрез 

тероризма регионалните конфликти излизат извън националните 

граници и придобиват международни измерения. Международната 

общност се стреми към сътрудничество в глобалната борба с 

тероризма, като подготвя условията за многонационални действия 

срещу терористични мрежи, покровители на тероризма и държавите, 
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които спонсорират екстремистите. Налага се въвеждане на интегриран 

подход, насочен към вземане на конкретни решения и основаващ се на 

световния опит и практика. Търсят се новаторски политически 

решения за противодействие срещу трансграничния тероризъм. 

 

2. Основните рискове и заплахи за Република България се  

заключават в наличието на радикални ислямски идеи, дейност на 

радикални ислямски структури в Балканския регион, засилване на 

процесите на радикална ислямизация в някои райони на страната и  

дейността на организираната престъпност - на базата на общи 

интереси при търговията с оръжия, незаконна контрабанда или трафик 

на наркотици. Участието на България в антитерористични коалиции и 

коалиционната обвързаност й в антитерористични кампании в 

различни райони по света, създава сериозни заплахи за сигурността на 

обществото и държавата чрез създаването на  спящи терористични 

клетки и инфилтрирането на  лица, пряко свързани с терористични 

организации. 

 

Глава втора 
 

СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

 

2.1 Правна рамка и организация на превенцията и противодействието на 

тероризма в света и в Република България 

След краха на ОН, наследникът и ООН продължава усилено опитите за 

изграждане на универсална правна уредба, свързана с проблемите на 

тероризма. От 1963 г. до 1999 г. включително, ООН успява да изработи 12 

универсални конвенции, както и редица резолюции, протоколи и 

нормативни актове. Целта на всички тези документи до голяма степен е:  

• да се даде ясно определение за терористичните действия, както и да 

се приравнят определени деяния като терористичен акт. 

• всички държави-участнички в ООН да криминализират действията 

на тероризъм. 

• да регламентират правната си основа, свързана с юрисдикцията и 

отговорността за извършване на терористични актове. 

• да задължат страните-участнички в ООН да предоставят убежище и 

закрила на издирвани терористи. 

След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. международната 

общност и редица държави започнаха усилено да обсъждат подобряването 

на мерките за противодействие на тероризма. ООН отдавна се стреми да 

криминализира тероризма, като за целта е приела до момента дванадесет 

секторни конвенции в тази насока, а от няколко години се обмисля и 
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подготовката и приемането на всеобхватна конвенция, която координирано 

да криминализира тероризма в световен мащаб.  

Европейският съюз от своя страна също играе много важна роля в 

изработването на адекватни механизми в борбата срещу тероризма. В 

договора от Маастрихт от 1992 г. са посочени главните инструменти 

спомагащи борбата с тероризма и полицейското сътрудничество в областта 

на правосъдието и вътрешните работи.  Една от инициативите на ЕС е и 

директивата на Европейския парламент и Съвета за предотвратяването на 

използването на финансовата системи за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма от 2001г. Същата година Европейският съвет 

приема и пакет от мерки познат като "Обща позиция на Съвета на 

Европейския Съюз относно прилагането на специфични мерки за борба с 

тероризма", където фигурира списък с организации и лица, уличени в 

терористични дейност, чиито финанси трябва да бъдат замразени. 

Шенгенското споразумение за граничен контрол, влязло в сила през 1995г. 

оказва голяма подкрепа в опитите за ограничаване на движението на 

терористите на територията на страните-членки.  Намеренията на ЕС в 

борбата с тероризма са включени и в няколко други важни нормативни 

документи, като например Препоръка 941 от 1982г., Резолюция 863 от 

1986г., Резолюция 1132 от 1997г., както и Резолюция 1258 от 2001г. В тях 

тероризма еднозначно се определя като престъпление и се прави опит за 

полагане на усилия за сътрудничество между страните-членки в тази 

област. 

Съветът на Европа е друга международна организация, която полага 

усилия в борбата с тероризма. Благодарение на организацията е приета 

"Европейска конвенция за борба с тероризма" през 1977г., която 

заклеймява тероризма като престъпление, наказуемо от закона. През 2001г. 

се приема и "Конвенция за компютърните престъпления", която цели да 

постигне сериозни резултати в борбата срещу кибертероризма. 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от своя 

страна също приема "Букурещки план за борба с тероризма" на 4 декември 

2001г., чрез който се дефинират основните линии към които страните 

членки трябва да се придържат в борбата срещу тероризма.  

Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) също се 

включва в борбата с тероризма, но тя извежда на преден план 

необходимостта от сътрудничеството и обмена на разузнавателна 

информация между страните членки, като по този начин се постигне по-

голяма ефективност при предотвратяване на терористични актове. През 

2002г. държавните и правителствени глави на страните членки на НАТО 

одобряват концепция за отбрана срещу тероризма, която съдържа четири 

основни точки за противодействие на тероризма. НАТО се ангажира да 

оказва подкрепа на своя страна членка само ако тя заяви желание за това.    
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2.1.1. Стратегии и сили за противодействие на САЩ 

За никого не е тайна, че от дълги години САЩ са основната мишена на 

много терористични организации. Точно затова не трябва да бъдем 

учудени, когато говорим за тяхната водеща роля в предприемането на 

всеобхватни и широко мащабни антитерористични мерки, не само на 

собствена територия, но и по света. Антитерористични структури се 

създават още през 1970г. в отговор на промяната на средата за сигурност, 

когато се забелязва промяна в стратегията на терористичните организации, 

но същинските основи на антитерористичната политика на САЩ се 

полагат малко по-късно през 1986г., когато се създава Антитерористичен 

център към ЦРУ, натоварен с информационни, аналитични и 

координационни функции. 

По-късно през 1995 и 1998г., когато президент на САЩ е Бил Клинтън, 

се издават две директиви с цел дефиниране на тероризма и определяне на 

правомощията и функциите на институциите, пряко свързани с борбата 

срещу тероризма. През годините правителството на САЩ не спира да 

обновява и допълва своето законодателство в областта на антитероризма, 

като в същото време изготвя планове за кризисен мениджмънт, отговарящи 

на моментното състояние на средата за сигурност.  

След 11 септември 2001г. са предприети още по-строги мерки в областта 

на законодателството, представляващи приемането на десетки нови закони 

и нормативни актове, позволяващи по-широки и адекватни действия в 

борбата срещу тероризма.  

В областта на законодателството след злополучният терористичен 

атентат са приети над 130 закона и други нормативни и поднормативни 

актове на законодателната и изпълнителна власт. 

Разгледани и анализирани са подробно националната стратегия за 

контратероризъм, както и Патриотичният акт на САЩ. 

 

2.1.2. Стратегии и сили за противодействие на Русия 

Руската федерация, също като САЩ изпитва сериозни проблеми в 

борбата с тероризма на своя територия. Поради тази причини тя прави 

редица решаващи организационни и правни мерки точно в тази насока. 

През 1997 и 1998г. се взима решение от правителството да бъдат създадени 

и приети съответно Междуведомствена антитерористична комисия и 

федерален закон за борба с тероризма. Тези действия имат за цел да 

изградят гръбнака на антитерористичната политика на територията на 

страната, която според много анализатори е най-адекватната и приложима 

до момента. С федералния закон ясно и точно са определени принципите 

за борба с тероризма, институциите, ангажирани с пряката отговорност за 

борба с него, ръководството, реда, начините, плана за действие, както и 

координацията между самите институции. 

На 25 юли 1998 г в Русия е приет федералният закон N 130-ФЗ "За борба 

с тероризма". Той изпълнява голям брой различни функции. 
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През ноември 2004 г в руския парламент е внесен законопроект за 

промени в до сега действащият закон за борба с тероризма. Тези промени 

включват определяне на отговорността по борбата с тероризма; също така 

се повишава ролята на въоръжените сили и Министерството на отбраната в 

борбата срещу тероризма, както и са дефинирани редът и условията за 

взаимодействие между въоръжените сили и останалите държавни 

ведомства. 

Още на следващата 2005г. са предприети и реформи в ключови 

институции, свързани с антитерористичните подразделения, с цел да 

повиши тяхната ефективност. 

Обновеният закон за борба с тероризма от 2006 г. е подобен на този от 

1998г. по своя обхват и структура, но има ясни различия по редица 

въпроси. Най-важните промени са свързани с повторното разпределение на 

отговорностите между различните изпълнителни агенции, включително и 

въоръжените сили. Освен това, законът дефинира обхвата на мерките за 

борба с тероризма, като дава на изпълнителната власт по-широки 

правомощия за намеса в цивилния живот. За пръв път, новият закон дава 

разрешение на антитерористичните звена да търсят и унищожават 

подозрителни самолети или кораби. Като цяло, ревизията и новите 

допълнения към антитерористичният закон правят очевидно желанието на 

Русия да се учи от грандиозните терористични атаки през последните 

няколко години. Новият закон за борба с тероризма рационализира и стяга 

съществуващите регламенти, като се опитва да бъде още по-

безкомпромисен от предшественика си. Той изисква използването на 

всички полезни "системни и комплексни" средства за борба с тероризма. 

Това е последователна политика, резултатите от която са постоянно 

затягане на законодателството за борба с тероризма от средата на 1990-те 

години. Обширни законодателни мерки и институционални реформи на 

всички основни точки, показват желанието на Русия да се учи от опита си в 

управлението на терористични актове. Независимо от промените на 

тактическо ниво на  антитерористичните операции и развитието на нови 

средства за борба с тероризма, основните принципи за справяне с подобни 

заплахи по същество са същите. 

 

2.1.3. Стратегии и сили за противодействие на Франция 

През 1960г. век полагат основите на френския опит в борбата с 

тероризма. Франция се сблъсква с редица терористични заплахи през 70-

те, 80-те, 90 -те, както и с последните терористични атентати от 2015г., 

които завършват изключително трагично и оставят сериозен отпечатък 

върху съзнанието на нацията. Ето защо френската държава има добре 

изградена законодателна основа и специализирани структури за борба с 

тероризма. 

Френския подход към тероризма притежава следните характеристики: 
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 Централизиран и специализиран подход, както на съдебно, 

така и на политическо ниво - Централизацията се изразява в 

изострянето на задълбоченото познаване на терористични мрежи. По 

този начин, от 1986 г. насам там е подобрена координацията между 

различните разузнавателни и полицейски служби и френското 

правителство. Това е постигнато чрез създаването на специализирана 

организация – Координационно звено за антитерористична борба 

(Unité de Co-ordination de la Lutte Anti-Terroriste) - в рамките на 

Министерството на вътрешните работи. 

 Използването на специализирани или изключителни 

процедурни правила за работа с прокуратурата, проверката и 

изучаването на актове на тероризъм - Вместо да се създава 

специфично обвинение спрямо тероризма, извънредните правила дават 

възможност да бъдат приложени към различни актове, които вече 

попадат в обхвата на френското наказателно право; те стават 

терористични актове, когато са извършени в определен контекст с 

определена цел.  

Сегашното законодателство дава ясна и детайлна дефиниция за 

актовете на тероризъм. 

2.1.4. Стратегии и сили за противодействие на ЕС 

Европейският съюз, въпреки статута си на предимно политически и 

икономически такъв, е делегиран от своите държави-членки с голям кръг 

от правомощия, включително в областта на външните работи и политиката 

на сигурност. За тази цел в съюза са създадени редица институции, 

отговарящи за борбата с тероризма: 

• Координатор по борба с тероризма 

• Европол - департамент за борба с тероризма 

• Специална комисия за борба с тероризма към Съвета на Европа 

• Комитет на експертите за борба с тероризма на Съвета на Европа 

 

ЕС провежда редовно срещи на върха относно подобряването на 

законодателството, координацията между службите и разширяване на 

правомощията на институциите на съюза в борбата им с тероризма. 

На 30 Ноември 2005 г. Съвета на Европа приема Стратегията на ЕС за 

борба срещу тероризма (The European Union Counter-Terrorism Strategy). 

Но действителните стъпки в тази насока започват през месец юни 2004 г. с 

приемането на План от Европейската Комисия за противодействие срещу 

тероризма (The Action Plan to Combat Terrorism). През месец март 2004 г. 

Европейския Съвет приема Декларация за борба срещу тероризма, като 

поставя приоритетите на Съюза в тази област. През месец юни Съвета 

приема План за действие срещу тероризма. 
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Съвместно с EUROPOL и EUROJUST, FRONTEX създава мрежата от 

изпълнителни органи за повишаване сигурността на външните граници на 

ЕС. 

Анализът на законовата база, стратегиите и силите на изброените 

държави и организации дава сравнително ясна представа за дейността им, 

свързана с противодействието на тероризма, както и тяхната ефективност. 

Анализът показва, че съществуват съществени разлики между 

концепциите, законовата база, теорията и практическите действия по 

борбата с тероризма, което за тези държави би могло условно да се раздели 

на няколко групи.  

Тези държави и организации биха могли да бъдат класифицирани по 

своите концептуални схващания, силите за противодействие, които 

използват и степента им на ангажираност в борбата срещу тероризма.  

 

2.2 Република България и усилията й в противодействието на тероризма 

Противодействието на тероризма в България е регламентирано на 

различни нива, а правната рамка включва в себе си норми от 

Конституцията, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, 

отделни закони и под законови нормативни актове, международни актове, 

ратифицирани от страната ни, както и споразумения, по който България е 

страна. 

Като част от европейската и евроатлантическа общност, участвайки 

активно във всички инициативи за борба срещу тероризма, страната ни 

солидарно го оценява като най-голямата заплаха за сигурността както на 

България, така и на международната общност, като се ангажира да 

предприеме широк набор от мерки за справянето с този сериозен проблем.  

Спазвайки стриктно поетите си ангажименти към международната 

общност, страната ни подкрепи решение на Северноатлантическия съвет 

от 4 октомври 2001г., с което се присъедини към плана за действие на ЕС 

от 21 септември 2001г. България също така подкрепи и Декларациите на 

Европейската конференция на министерско ниво в Брюксел и на Срещата 

на най-високо равнище във Варшава, които касаят борбата с тероризма. ю 

На 28 септември 2001г. е разработен и приет "План за разкриване и 

предотвратяване на терористична дейност на територията на Р.България" 

във връзка с резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН. Относно 

приетия план България започна редица промени, свързани с 

хармонизиране на националното законодателство с европейското, като 

едновременно с това започна да създава и законови условия за адекватна 

борба против организираната престъпност, тероризма, както и срещу 

финансирането им.  

През февруари 2003 г. е приет Закон за мерките срещу финансирането на 

тероризма. Това беше основния правно-нормативен акт на Р България за 

борба с тероризма до скоро. 
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Страната ни е ратифицирала и основните международни актове в 

сферата на екстрадицията и съдебното сътрудничество по всички правни 

въпроси. 

След събитията от 11 септември 2001г. тогавашното Народно събрание 

приема на следващия ден декларация, която осъжда терористичните актове 

на територията на САЩ. На 21 септември приема нова декларация, спрямо 

която изразява готовност за отдаване на основен приоритет на борбата 

срещу тероризма. 

България също така е ратифицирала и всички тринадесет 

международноправни инструменти за борба с тероризма.   

Страната ни активно взема участие и е подписала не малък брои 

двустранни и много странни международни споразумения, отнасящи се 

към сътрудничеството в борбата спрямо тероризма.  

През януари 2006г. Министерски съвет прие "Стратегия за интегрирано 

гранично управление", а по-късно през март и "План за действие". През 

2002г. бе прието изменение в Наказателния кодекс, предвиждащо 

специализирани наказателни състави за тероризма и неговото 

финансиране. През 2003г., на 5 февруари влезе в сила "Закон за мерките 

срещу финансирането на тероризма", а на 16 февруари 2005г. беше приет и 

"Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 

престъпна дейност".   

Законовите и подзаконовите актове в Р. България, касаещи борбата с 

тероризма се разделят на международни, общодържавни, на МО и МВР.  

Стратегията за национална сигурност е друг важен аргумент на 

вътрешната сигурност. Тук обаче става въпрос по-скоро за императивен 

характер, отколкото за прогностичен характер както е при концепцията за 

национална сигурност. Тя обединява основните резултати от концепцията 

и прогнозите за национална сигурност.  

 

2.3. Съвременни предизвикателства пред противодействието на 

тероризма в Република България. 

Проблемите, с които се сблъсква сектор „Сигурност“ не са от скоро, но 

за сметка на това са съвсем закономерни. Като основна причина бихме 

могли да посочим промяната в държавно-политическо отношение, която от 

своя страна доведе до необходимостта от нова конституция, нова стратегия 

за националната сигурност и нова законодателна уредба  във всички 

направления на съвременното общество. Всичко това беше наложено от 

промяната в геополитически план на световно ниво и изграждането на 

съвсем нови взаимоотношенията между държавите, което доведе и до 

промяна в собствените им позициите, както в регионален, така и в световен 

план. 

Днес пред нас стой въпроса дали е налице необходимата готовност на 

държавата, институциите, службите за сигурност, на самото общество 

дори, за реакция в условията на висока динамика на средата за сигурност? 
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Отговора на този въпрос се крие както в законодателната ни система, така 

и в самата стратегия на национална сигурност и антитерористичния закон, 

който произтича както във връзка с нея, така и с конституцията на 

република България. 

Не е никак лесно да се определи точното място на България в 

международните антитерористични коалиции, защото българските 

държавни институции разчитат преди всичко на частични мерки в областта 

на общо превантивните действия в борбата срещу тероризма. Такива 

действия се предприемат предимно по отношение на пресичането на 

финансирането на тероризма. Осъществяват се и действия в областта на 

международното сътрудничество, обмена на информация и 

сътрудничество между разузнавателните служби. За съжаление те имат 

предимно епизодичен, а не систематичен характер. Необходими са 

промени в Наказателния кодекс, както и учредяване на постоянно 

действащ национален център за управление при кризи и др. 

От анализа на таблица 31(Приложение 4), се вижда са разгледани 

Стратегията за национална сигурност, Закона за МВР, ЗОВСРБ, Закона за 

ДАНС, Закона за разузнаването, Закона за чужденците в РБ, Закона за 

противодействие на тероризма и Закона за управление при кризи, както и 

отношението им към съответните власт имащи институции в страната като 

Президент, Народно събрание, Министерски съвет, Министерство на 

правосъдието, Прокуратура, МВР, МО, ДАНС и ДАР. Таблицата има за 

цел да покаже отношението и отговорностите на всяка една институция 

спрямо съответният закон и евентуално да покаже пропуските и 

несъответствията на тези нормативни документи, които биха могли да 

бъдат отстранени. Без да се прави задълбочен юридически анализ, ще 

бъдат посочени накратко нещата, които смятаме, че могат да бъдат 

поправени и това да доведе до по-добра ефективност и координация между 

различните ведомства. В закона за чужденците например, ролята на 

Президента на Република България не е посочена, както и тази на 

Народното събрание и Министерство на отбраната, посочени са 

единствено тези на МВР и ДАНС. В закона за противодействие на 

тероризма отново не се споменава за ролята на Президента и неговите 

правомощия макар, че  той е върховен главнокомандващ на въоръжените 

сили на Република България. Държавна агенция разузнаване също не 

фигурира в текстовете на този закон и не става съвсем ясно какво е 

нейната роля според него. Министерство на правосъдието и Прокуратурата 

също не се споменават в законите, анализирани в таблица 31, което отново 

повдига въпроса за техните задължения и отговорности. От тези документи 

става ясно, че Министерство на правосъдието участва в подготовката на 

нормативните документи, НПК и т.н., а Прокуратурата се самосезира при 

подозрения за терористична дейност  и пропаганда на ислямски 

фундаментализъм. Може би ако се помисли върху тези пропуски и те 

бъдат отстранени, повече заинтересовани институции ще могат да участват 
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активно в дейността по превенцията и противодействието на тероризма, а 

и по този начин контролът ще бъде по-голям.  

               

   
В таблица 30 (Приложение 3) аналогично са разгледани основните 

антитерористични закони, които прилагат част от водещите страни като 

САЩ, Русия и Франция. Те са сравнени с приетия на 15 декември 2016г. от 

НС Закон за противодействие на тероризма, а в таблицата са отразени 

приликите и различията в законодателният опит с тези страни. За целта са 

разгледани Патриотичният акт, Руският федерален закон за 

противодействие на тероризма и Френският антитеторостичен закон. Като 

съдържание и същност българският закон не се различава коренно от 

горепосочените закони, а напротив, дори се забелязват множество сходства 

с тях. Подходът и методите предвидени в закона са съобразени със 

съвременните терористични тенденции. От таблицата става видно, че тези 

закони, с изключение на българският антитерористичен закон, са приети 

почти веднага след събитията от 11 септември 2001г., изключение прави 

само Руският федерален закон, който е приет през 1998г., но скоро след 

атентатите в САЩ е актуализиран, съобразявайки се с 

предизвикателствата на новата среда за сигурност. Единствено законът за 

противодействие на тероризма в България е приет с 15 години закъснение. 

Времевият обхват на тези закони за момента не е ограничен в дадени 
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рамки и няма срок на годност, а всяка една от страните, посочени в 

таблицата прави своевременно необходимите корекции и актуализации. 

Единствено Патриотичният акт през юни 2015г. беше променен и частично 

бяха прекратени част от правомощията на службите. Институциите 

посочени като пряко отговорни към тези документи са сходни и са 

натоварени с почти идентични задължения и функции във всяка една от 

страните, различават се предимно по своята структура и йерархия, както и 

законовите ограничения. Ръководната роля според тези закони в САЩ е 

поверена президента и държавния департамент, в Русия тази власт е 

поверена на президента и министър председателя на страната, както и във 

Франция, където пък е поверена на президента и правителството. Според 

българският закон тази власт е съсредоточена в ръцете на Министерски 

съвет. Силите и средствата за противодействие на терористични заплахи 

предвидени в тези закони са в зависимост от възникналата ситуация, след 

направен задълбочен анализ се определят и съответните ресурси на 

службите за сигурност и армията. В България необходимия наличен 

специализиран ресурс се определя от МВР, МО, ДАНС и останалите 

служби за сигурност на територията на страната. Като цяло би могло да се 

заключи, че между антитерористичните закони на САЩ, Русия, Франция и 

България не се откриват съществени разлики, тъкмо обратното, приликите 

в тези документи са значителни. Това води до извода, че тези страни 

гледат в една посока относно развитието и усъвършенстването на 

превенцията и противодействието на тероризма както на регионално, така 

и на глобално ниво. Република България може да бъде похвалена за опита 

и желанието си да се учи и да усъвършенства нормативната си база, 

използвайки опита на тези страни.  
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Сходни резултати се забелязват и при анализа на отговорите от 

проведената анкета съвместно с офицери и експерти от БА и ВА“Г.С. 

Раковски“. На въпрос „Какви проблеми забелязвате при организирането на 

противодействието на тероризма?“, експертите и офицерите са посочили 

на първо място „координацията между отделните органи на държавна 

власт (83%)“ като основен. Високият процент на избор съвпада изцяло с 

мнението на останалите експерти в сектор „Сигурност“, което само по себе 

си отново показва и доказва координационните проблеми, пред които са 

изправени структурите от сектор “Сигурност“. Необходимо е 

разработването на адекватна нормативно-правна база за синхронизиране, 

координация и взаимодействие между държавните институции в областта 

на борбата с тероризма, за да могат да изпълняват пълноценно служебните 

си задължения. На второ място с равен брой гласове респондентите са 

посочили „непълнота в нормативната база (51%)“ и „липса на информация 

в обществото за състоянието на проблема (51%)“. Малък процент от 

експертите и офицерите са посочили съответно „Липса на съответни 

специализирани органи (26%)“  и „Прекалено много институции, 

ангажирани специално с тази дейност (23%)“. 

Близо 46% от експертите и офицерите, взели участие в анкетата смятат, 

че специализираните служби са в състояние сами да се справят с проявите 

на терористична дейност в Република България. Малко над 40% споделят 

мнението, че службите не могат да изпълнят служебните си задължение и 

не са в състояние да противодействат ефективно срещу потенциална 

терористична заплаха. От получените резултатите към този въпрос става 

ясно, че голяма част от експертите и офицерите не са убедени във 

възможностите за противодействие на службите за сигурност в страна ни и 

не смятат, че те биха могли да изпълнят функционалните си задължения по 

закон, процентът в тяхна подкрепа също не е убедителен. Те са мнение, че 

трябва да се отделят повече средства и да се подобри ефективността и 

координацията на структурните звена от сектор „Сигурност“. 

 

Изводи от Втора Глава 

1. Наред с положителните и позитивни страни в националните 

закони на страните като САЩ, Русия, Франция и България, които 

регламентират правните рамки и отговорности при превенцията и 

борбата с тероризма, не бива да се забравя, че с терористите трябва да 

се държим по законите на войната. В тази връзка страни като САЩ, 

Русия, Франция, Германия, Великобритания, които са членове на 

Съвета за сигурност на ООН следва да предприемат незабавни мерки за 

формиране на ясно и категорично юридическо определение на 

явленията терор и тероризъм.Независимо от натрупания опит в 

превенцията и борбата с тероризма в САЩ, Русия, Франция и България 

и наличието на добра законова и правно-нормативна уредба резултатите 

и ефективността в превенцията  и борбата с тероризма ще са 
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незадоволителни. В тази посока са необходими общите усилия на 

всички страни от САЩ, ЕС, Русия и Китай, които да поставят основите 

на съвместно сътрудничество и взаимодействие по всички направления 

в борбата с тероризма.  

Като първи и най-важни стъпки в това направление следва да бъдат: 

 Ограничаване и спиране достъпа до финансови ресурси на 

терористичните организации 

 Ограничаване на възможностите им за пропаганда и 

информация в кибер пространството за дейността им 

 Организиране на пряк обмен на разузнавателна информация за 

развитието и движението на терористичните организации  и техните 

лидери между специалните служби на САЩ, ЕС, Русия, Китай и др. в 

реален мащаб на времето. 

 Чрез Съвета за сигурност на ООН с резолюции за 

санкциониране да се налагат санкции на държава, финансираща, даваща 

подслон или тренировъчни лагери на терористични организации.  

 

2. В Република България е създадена правна регламентация 

относно превенцията и борбата с тероризма, която следва периодически 

да се актуализира, според промените в средата за сигурност  в 

регионален и глобален мащаб и характера на преките заплахи. Всяка 

държавна институция и ведомство трябва да има кръг от задължения и 

отговорности имащи пряко отношение към превенцията и 

противодействието на тероризма, в най-голяма степен това се отнася за 

службите за сигурност  и тези от МВР и МО. 

 

Глава трета 

 

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

 

3.1 Усъвършенстване на нормативната база за противодействие на 

тероризма в Република България. 

Република България е на геостратегическия и геополитическия 

кръстопът, на пътя на коприната, пътя на наркотика, пътя на трафика на 

хора  и на основния мигранстски поток от посока Близък и Среден Изток 

към Европа. 

Страната ни като пълноправен член на НАТО и ЕС активно участва и 

дава своя ценен принос в опазването на източите граници на ЕС и 

ограничаване на мигрантския поток и трафик на хора, оръжие и наркотици. 

Неразделна част сме от общо европейската система за сигурност и отбрана 

и системата за колективна сигурност на НАТО.   
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Тревога буди факта, че БА и МВР, като основни стълбове на вътрешната 

сигурност и отбрана не са в завидно състояние и наскоро разглежданият 

доклад от Народното събрание  за „Състоянието на отбраната и 

въоръжените сили на Република България за 2016г.“ и този за 

„Състоянието на националната сигурност през 2016г.“ разкриват и 

посочват проблеми, които будят тревога в обществото. 

Системното недофинансиране на МО и МВР, неадекватната система за 

стимулиране  и социално осигуряване на работещите в тези ведомства, 

ниският стимул за работа и масовото напускане на военнослужещи и 

полицаи нарушават моралните устои на тези ведомства и променят средата 

за сигурност. 

Това изправя системата за сигурност пред риск, повишава се прага на 

заплахи и се деформира средата за сигурност.  

Затова познаването в детайли на основните мерки за превенция и 

противодействие на тероризма се превръща в първостепенна задача.  

 

Експертите посочват  какви проблеми забелязват при организирането на 

противодействието на тероризма в страната ни (Приложение 1, фиг. 18), 

като основен проблем за тях се явява координацията между отделните 

органи на държавна власт (83%). На второ място са посочили непълнотата 

в нормативната база (51%) и липса на информация в обществото за 

състоянието на проблема 51%. Липса на съответни специализирани органи 

(26%) и прекалено много институции, ангажирани специално с тази 

дейност (23%) са посочени от малък брой експерти като основателна 

причина за появата на проблеми при организирането на противодействието 

на тероризма в страната ни. 

 
Експертите са подредили по приоритет действията, които смятат, че 

биха спомогнали за ефективно противодействие на тероризма в страната. 

На първо място те смятат, че партньорството със сродни чуждестранни 

служби би допринесло най-много в тази насока.  На второ място те са 

посочили взаимодействието с другите държавни органи. След това те 

изразяват мнение, че възпитанието в бдителност на българските граждани 
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също би трябвало да бъде взето по сериозно внимание, както и 

сътрудничеството с тях на доброволна основа. Някои от експертите дори 

са посочили и сътрудничеството с неправителствени организации като 

предпоставка за противодействие на тероризма в страната ни. 

Те са подредили по приоритет и действията, които трябва да включва 

превенцията на тероризма: 

1. Готовност на органите и силите да реагират при сигнали за 

подготвяна, извършвана или осъществена терористична дейност 

2. Предварително планиране на мерки срещу тероризма 

3. Информиране на обществото за същността и проявите на 

тероризма 

4. Административни, охранителни, разрешителни и контролни 

мерки 

 

Ето защо, вземайки под внимание резултатите от проведената анкета, 

след проведен задълбочен анализ на отговорите на експертите и 

офицерите, могат да бъдат предложени следните мерки за превенция и 

противодействие на тероризма на територията на Република България: 

1. Укрепване на състоянието на държавната граница и 

пропускателната способност на граничните пунктове, летища, 

пристанища.  

2. Контрол на паричните средства, трансферирани в близкия и 

среден изток, балканите, България и в обратна посока. 

3. Районизация и мониторинг на групи населени места, градове и 

областни центрове в които протичат процеси на радикализация на 

различни етнически групи. 

4. Ограничаване и пресичане на достъпа и вноса на ислямска 

литература, проповядваща войнстващ уахабизъм и радикален ислям и 

разпространение на същия. 

5. Постоянен обмен на разузнавателна информация между 

партньорските служби на република България със страни от балканския 

регион и съюзните страни от НАТО и ЕС за движението на екстремисти 

и създаването на спящи клетки и терористични групи. 

6. Пропаганда, разяснение  и образоване на младото поколение от 

различен етнос с цел приобщаването им към протичащите социални и 

обществено-политически процеси в страната. 

7. Овладяване и поставяне под контрол на миграционните 

емигрантски процеси, с цел добиване на пълна и достоверна 

информация за същността, задачите, целите и социалните потребности, 

които ги предизвикват.    
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8. Издигане на авторитета на службите за сигурност, армията и 

полицията и повишаване на техните роли за гарантиране на вътрешната 

и външната сигурност н държавата и способността им да реагират 

своевременно на всяка недобронамерена проява и сигнал. 

Не на последно място законите, свързани с превенцията и 

противодействието на тероризма в Република България  трябва да бъдат 

категорични, безапелационни и строги. Категорични, за да не се получават 

съмнения или двусмислие в техните текстове. Безапелационни, за да не се 

допускат възражения или възможност за коментари. И строги, защото 

подобни престъпления трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на 

закона, без възможност за смекчаващи вината обстоятелства. 

Експертите са на мнение, че при евентуална заплаха за националната 

сигурност на страната, трябва да се наблегне на открития диалог между 

институциите, безпристрастното определяне на целта на операцията, както 

и ориентиране на решението към конкретно и адекватно действие. Това 

може да бъде изпълнено само, ако бъде изградена информационно-

координационна система от нов тип, която да бъде в състояние да 

подпомага взимането на важни решения. Подобна система задължително 

трябва да притежава опростеност, гъвкавост, бърза реакция и адаптивност, 

като същевременно за изпълнение на функционалните си задължения да 

разполага с постоянен приток на информация. Екипът от анализатори също 

е от съществено значение за обработката на информацията, с която на по-

късен етап ще бъде взето решение за привеждане в изпълнение.  

Редица анализи на експерти показват, че законова уредба на службите за 

сигурност има своите слабости, независимо че е направен опит тя да 

прецизирана и подробна. Според сега действащите закони на страната, 

МВР носи главната отговорност за превенцията и противодействието на 

тероризма. Настоящата система от служби и институции, които имат 

правомощия в тази насока, са изградени на базата вече съществуващи 

звена, съобразена с вътрешните и външни предизвикателства пред 

националната сигурност, като не бива да се забравят и международните 

ангажименти на страната ни. 

Основната цел на Република България трябва да бъде създаването на 

благоприятни възможности за защита на сигурността на страната чрез 

намаляване на престъпността, разширяване на сътрудничеството както с 

обществото, така и с партньорските служби за сигурност, засилване на 

превенцията и противодействието на тероризма на територията на цялата 

страна и не на последно място прилагане на закона в цялата му строгост. 

Институциите и организационните структури, пряко ангажирани с 

превенцията и противодействието на тероризма се подчиняват на различни 

органи на държавната власт и управление. Точно поради тази причина е 

целесъобразно да бъде изградена цялостна нормативна уредба, която да 

регламентира координацията, взаимодействието и информационния обмен 

между звената за опазване на сигурността в страната.  
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Българската армия също би могла да окаже много сериозно въздействие 

в превенцията и противодействието на тероризма в рамките на страната и 

дори извън нея. При наличието на евентуална заплаха от подобен тип на 

територията на страната, участието на въоръжените сили се регламентира 

в чл. 49 на Военната доктрина на Република България,новоприетия закон 

за противодействие на тероризма,  чл. 68 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили. 

 

3.2. Повишаване ефективността на взаимодействието и координацията 

между държавните органи в противодействието на тероризма. 

За да са в състояние да изпълняват ефективно поставените им задачи, 

структурите на службите за сигурност взаимодействат по между си на 

всички управленски нива, като с това се цели рационално използване на 

ресурсите и оптимално използване на силите и средствата. Такова 

взаимодействие в МВР например се осъществява от Главния секретар, а 

когато говорим за непосредствена координация на действия на силите, 

намиращи се в зоната на дадена криза, тя е възложена на конкретните 

директори на териториални служби. Подобна координация на регионално 

ниво с местните органи на държавната власт пък се осъществява от 

директорите на териториалните служби.  

Като цяло би могло да се потвърди, че функциите, задачите и 

правомощията на органите в съответните служби за сигурност са 

регламентирани сравнително добре. Забелязват се проблеми, свързани с 

дублиране на известен брой дейности при изпълнението на идентични 

законови задачи, което неминуемо води до  нарушава до влошаване на 

координацията между тях.  

Съвета по сигурността към Министерски съвет чрез редица свой 

постановления продължава да се опитва да коригира проблема с липсата 

на цялостна нормативна уредба, която да регламентира координацията, 

взаимодействието  и информационния обмен между органите за сигурност.  

Организацията на подобна координация и взаимодействие между 

службите за сигурност ще има за цел да постигне ефективни и 

целесъобразни резултати  на поставените им задачи, също така да се 

избегне тяхното дублиране  и евентуално възникване на затруднения и 

пречки в дейността им. Взаимодействието както винаги трябва да се 

основава на спазването на принципите на законност, конспиративност, 

самостоятелност и равнопоставеност. Дейността по осъществяване на 

подобно взаимодействие и координация трябва да бъде извършвана под 

ръководството и контрола от специално създадено за целта звено на 

изпълнителната власт, а същевременно оперативната координация да се 

извършвана на базата на споразумения между службите за сигурност. 

Подобна координация би трябвало да се реализира под формата на 

цялостен обмен на информация, общ достъп до информационните 

фондове, както и взаимодействие в оперативно-издирвателните действия.  
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Експертите подчертават, че този проблем е решен, макар и по различни 

начини във водещите страни по света. Общото между тях обаче е, че във 

всяка една от тях е изграден орган, чиято основна функция е координация 

между отделните звена, както и изчерпателен анализ на получената от 

различни източници информация.  

Великобритания е възложила тази отговорност на държавен секретар, 

пряко подчинен на министър-председателя. Испания е изградила Висш 

център за информация на отбраната, ръководен от генерален директор с 5 

годишен мандат. В Италия е създаден Изпълнителен комитет под прякото 

ръководство на министър-председателя. САЩ изгражда Национален съвет 

за сигурност към президента, а Япония създава Разузнавателна служба към 

кабинета. В Белгия за тази цел съществува Постоянен комитет за контрол 

на разузнавателните служби, състоящ се от петима членове, назначени от 

Камарата на представителите и от Сената.  

 

3.3. Национален координационен център за превенция и 

противодействие срещу тероризма. 

Необходимостта от създаването на подобен орган се потвърждава 

категорично от анализа на резултатите на проведеното изследване 

(Приложение 1, фиг.19), където 60% от офицерите и преподавателите, 

взели участие в анкетата са отговорили положително на въпроса дали 

смятат, че необходимо  създаването на постоянен специализиран орган за 

противодействие срещу тероризма?  

 
Позовавайки се на резултатите от изследването и изчерпателните 

отговори на експертите, взели участие в нея и анализирайки 

необходимостта от създаването на подобен орган, смятаме, че трябва да 

бъде създаден национален координационен център, който да бъде 

постоянно действаща структура с носене на оперативно дежурство 24/7. За 

тази цел бихме искали да предложим следната структура и прилежащи 

функции и отговорности. 

Основната цел на този център ще бъде да координира действията на 

заделените сили и средства от министерствата и ведомствата за 

неутрализиране на евентуална заплаха от терористичен акт на територията 

на страната или срещу нейна собственост и граждани в други страни с цел 

60% 14,30% 

20% 

5,70% 

Смятате ли, че необходимо  създаването на постоянен 
специализиран орган за противодействие срещу 

тероризма? 

Да 

Не 

Вече съществува такъв 

Не мога да преценя 
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нанасяне вреди на държавата и поставяне на определени политически 

цели.  

Този център трябва да бъде подчинен на Президента и Министър-

председателя под непосредственото ръководство на Председателя на 

ДАНС, като ще изпълнява следните задачи:  

(1) Да събира, селектира, обработва и анализира нужната и 

необходима информация за оценка на риска и възможността за 

извършване на терористичен акт на територията Р.България или срещу 

нейна собственост и граждани в други страни по света с цел всяване на 

страх и постигане на определени цели. 

(2) Планира, координира и провежда превантивни мероприятия, 

като използва целият необходим ресурс от държавата, за да 

предотврати извършването на терористични действия на територията 

на страната или срещу нейна собственост и граждани намиращи се в 

други страни. 

(3) Събира, води, оценява и анализира информацията за 

състоянието на всички критични точки от стратегическата 

инфраструктура на страната и координира дейността на ведомствата за 

отстраняване на евентуални слабости и пропуски в гарантирането на 

сигурността на същите. 

(4) Ежедневно изготвя доклади до Президента на Република 

България и Министър-председателя за състоянието средата за 

сигурност в страната, възможни рискове и заплахи в рамките на 72 часа 

и провежданите мерки за превенция срещу организирането и 

извършването на терористични актове. 

(5) Ежедневно събиране, обработване и анализ на информацията 

за състоянието на миграционния поток и на законно влезлите граждани 

на територията на страната пристигащи от рискови зони на света.   

(6) Получаване, обработка и анализ на получаваната информация 

за състоянието на радиоактивната, биологична и екологична 

обстановка на територията на страната и в близост до нейните граници. 

Оценка на рисковете за страната и населението. 

(7) Следене и обработка на информацията за състоянието на 

информационните мрежови системи, поддържани от системни 

администратори и действащи на цифрова и мобилна информация. 

Координиране дейностите по кибер защита на същите с главно 

внимание на тези имащи отношение към управлението на страната и 

банковата система и силовите ведомства, съда и прокуратурата. 

(8) Следене и събиране на информация за възможностите на 

организации и физически лица нелегално да търгуват изнасят оръжия, 

боеприпаси и пиротехнически изделия. С особено внимание към 

превенция и неразпространение на РМП, БОВ и биологично оръжие. 

Структурата на този център (Приложение 2, фиг.32) ще включва 

Ръководител на координационния център, а непосредствено под негово 
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командване ще бъде ръководител секции, които ще бъдат пет на брой и ще 

отговарят за следните действия: 

 Секция събиране, обработване, обобщаване и анализиране на 

разузнавателна информация от партньорски и наши служби и оценка на 

риска. 

 Секция събиране, обобщаване и анализ на информация за 

състоянието на стратегическата и критична инфраструктура и оценка на 

риска. 

 Секция проследяване на движението на парични потоци и 

движението на хора към/и извън границите на страната. Оценка на 

риска и наличие на заплаха. 

 Секция контрол и проследяване на мигранти, влизащи и 

излизащи от страната. Оценка на риска и наличие на заплаха. 

 Секция за следене и събиране на информация за нелегална 

търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и изделия. 

 Секция киберсигурност и кибер отбрана. 

В състава на структурата на предложеният модел за координационен 

център ще присъства и Регистратура за класифицираната информация, 

подчинена на служител по сигурността на информацията, както и Звено за 

материално техническо осигуряване.  

 
Координационният център за превенция и противодействие на 

тероризма е необходимо да работи в режим 24/7, като в него се носи 

непрекъснато дежурство от специалисти, които събират , обработват и 

анализират информацията за промяна в средата за сигурност. 

Нарастването на готовността на този център ще се изменя в права 

пропорционалност с промяната в средата за сигурност и нивото на заплаха.  
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В тази връзка е целесъобразно координационният център да повишава 

своя пропорционален капацитет, като нараства същия в зависимост от 

приоритетните нива на заплаха. 

По скалата на измерване на промените в средата за сигурност в страната, 

заплахите от възможни терористични актове са от най-висок приоритет. 

За по-добро функциониране на координационният център за превенция 

и противодействие на тероризма е необходимо да бъдат определени 

„приоритетни нива на заплахи“, при които този център ще нараства 

степента на собствената си готовност за действие от появата до 

неутрализиране на заплахата и стабилизиране на средата за сигурност чрез 

координираните действия на всички национални сили и ресурси. 

За приоритетни нива на заплаха могат да бъдат обявени шест такива, 

като: 

 Първо приоритетно ниво: получена по линия на разузнаването 

и специалните служби информация за подготвен терористичен акт на 

територията на страната. Информацията не е потвърдена от 

партньорските служби и от службите на съюзниците и не е 

локализирано мястото за действие на терористите. 

 Второ приоритетно ниво: получена по линия на граничните и 

митнически служби информация, че обявено и разпознаваемо лице от 

терористична организация е влязло на територията на Република 

България. Информацията за самоличността на лицето е потвърдена от 

партньорски и съюзнически  специални сили. 

 Трето приоритетно ниво: намиращо се на територията на 

Република България разпознаваемо лице от терористична организация, 

върху което се осъществява наблюдение, влиза във връзка със спяща 

терористична клетка с цел да я активира и да я приведе в готовност за 

извършване на терористичен акт. 

 Четвърто приоритетно ниво: получена е информация, че с 

група мигранти в страната са влезли лица проповядващи радикален 

ислям, които ще се насочат към различни чувствителни райони в 

страната с цел активирането на „спящи клетки“ и организиране на 

поредица от терористични актове. Информацията е препотвърдена от 

националните и партньорските специализирани служби. 

 Пето приоритетно ниво: в случай на добита информация за 

подготвян атентат в столицата или друг голям град по време на масови 

мероприятия в които участват представители на местната и централна 

власт. Уточнени са вероятното време за извършване, характера на 

вероятната заплаха и самоличността на извършителите. 

 Шесто приоритетно ниво: добита е информация за възможен 

терористичен акт срещу обекти от стратегическата инфраструктура на 

страната  или срещу представители на държавната власт, посещаващи 

тези обекти. Целта е да се внесе хаос и несигурност в страната чрез 

постигане на голям брой жертви и дестабилизиране управлението на 
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страната. Ясни са мястото и възможните извършители, както и начина 

им на действие. 

Степенуването на приоритетните нива има за цел да направи системата 

за сигурност по-гъвкава и икономична. Привличането на силите и 

ресурсите за отстраняването на заплахата и възстановяването на средата за 

сигурност ще се извършва чрез използването на утвърдени стандартни 

оперативни процедури , подлежащи на оценка съгласно разработената 

методика. 

 

3.4. Методика за оценка готовността на структурите от сектора за 

сигурност по превенция и отговор на терористична дейност. 

Тази методика ще има за цел да определи дейността по контрола на 

готовността на структурните звена от сектор „Сигурност“ в мирно време и 

състоянието на подготовката им за изпълнение на задачи в усложнена 

среда за сигурност в мирно време. Чрез нея се установяват формите, 

методите, правилата и процедурите за проверяване и оценяване на 

степента на готовност на структурните звена за изпълнение на оперативно-

бойни задачи в интерес на сигурността на страната. 

Методиката е разработена на основата на националните особености и 

традиции при подготовката на сектора за сигурност и отбрана, като е 

използвана съществуващата практика в МО и МВР за работа във военно 

време, при отчитане на извършените през последните години промени в 

отбранителната политика на страната и трансформирането на МВР от 

елемент на въоръжените сили на Република България в гражданска 

институция. Тя е съобразена с основните ръководни документи на страната 

ни, НАТО и Европейския съюз, определящи стандартите за подготовка на 

войските и силите за участие в операции по отбраната. Методиката е 

приложима за всички органи за управление и структурни звена от сектор 

„Сигурност“, независимо от тяхното ниво, категория на готовност и 

функционално предназначение. 

Методиката може да бъде основно ръководство за контрол на 

готовността и достигнатите степени на подготовка за изпълнение на 

оперативно-бойни задачи в структурните звена от сектор „Сигурност“. В 

нея се използват едни и същи области за оценка и методология на 

оценяване за всички органи за управление и структурни звена, независимо 

от целта на проверката за оценка и независимо от категорията на 

проверяваните (оценяваните) органи или формирования. 

Контролът може да се осъществява от Президента на Република 

България, Министър-председателя, министрите на вътрешните работи и 

отбраната, председателя на ДАНС, както и от комисии с определен състав 

и компетенции, и по искане на Главния прокурор при необходимост  чрез 

организиране и осъществяване на проверки. На контрол подлежат всички 

органи и формирования на структурните звена от сектор „Сигурност“ през 

цялата година и по всяко време на денонощието. 
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Оценяването на готовността за работа в условията на усложнена среда за 

сигурност се извършва индивидуално за всеки служител и общо за 

формированията въз основа на показаните при проверката резултати. За 

целта се въвежда система за оценяване, която представлява комплекс от 

дейности по оценяване на отделните елементи на готовността, които 

съставляват областите за оценка; оценка на областите и поставяне на 

крайна оценка на оценяваните. 

Формирането на оценката на елементите се извършва по методология, 

включваща въпросите - предмет на оценяване, определени за 

ръководствата и/или формированията от различните основни структурни 

звена. По същество те са критериите за достигане на определени 

изисквания, изпълнението на които определя способността на 

формированието да изпълнява задачи в среда различна от 

мирновременната. 

Целта на сертифицирането е да се оцени готовността на определени 

структури за изпълнение на задачи в съответствие с тяхната категория на 

готовност. Крайният резултат на оценката е ”даване на сертификат” за това 

дали сертифицираната структура е постигнала предвидените задачи.  

Структурните звена, обект на сертифициране, се определят от 

Президента на Република България, Министър-председателя, министрите 

на вътрешните работи и отбраната, председателя на ДАНС или 

упълномощени от тях лица. Оценяването се извършва по време на 

ведомствени, национални или многонационални учения (с реално участие 

на сили, командно-щабни, компютърно подпомагани и др.). Честотата на 

оценяване с цел сертифициране е в зависимост от текущото състояние на 

структурното звено, категорията му на готовност, участието му в текущи 

мисии или други причини, но не на повече от 5 години. При подготовка на 

контингенти за участие в мисия, контрол се организира в хода на 

подготовката, а сертификация - в края на подготовката. 

 

Методиката е разработена в четири раздела и притежава следната 

структура: 

 

Общи положения 

1. Предназначение 

2. Контрол 

3. Проверка 

 

Ред за изввършване на проверките 

1. Ред за извършване на проверки чрез привеждане на 

структурните звена в по-високи състояние и степени на 

готовност 

2. Ред за извършване на проверка по документи. 
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Оценка на готовността на структурните звена от сектор 

„Сигурност“ за работа в условията на усложнена среда за 

сигурност. 

 

Сертифициране 

 

Изводи от глава трета 

 

Прегледът и последвалия анализ на състоянието на нормативно-

правната база и дейността на българските държавни институции и служби, 

свързана с координацията, превенцията и противодействието на тероризма 

ни навежда към следните изводи: 

1. Република България няма действаща концепция за борба с 

тероризма, а стратегията и закона за борба с тероризма са подложени на 

сериозни критики. Откриват се и нормативно-правни пропуски за 

синхронизиране, координация и взаимодействие между държавните 

институции в областта на превенцията и противодействието на 

тероризма. Необходимо е непрекъснато да се актуализира и 

усъвършенства нормативно-правната база за борбата с тероризма. 

2. Финансовото обезпечаване на институциите и службите, пряко 

ангажирани с превенцията и противодействието на тероризма в 

Република България са недостатъчни. МО и МВР са системно 

недофинансирани, системата за стимулиране  и социално осигуряване 

на работещите в тези ведомства е неадекватна, което води нисък стимул 

за работа и масовото напускане на личния състав, нарушаване на 

моралните устои на тези ведомства и промяна на средата за сигурност. 

3. Българските разузнавателни и контраразузнавателни служби не 

разполагат с необходимите способности за извършване на 

самостоятелни действия по превенция и противодействие срещу 

евентуални терористични заплахи. Българските държавни институции 

имат ниска антитерористична готовност за реагиране при възможни 

терористични заплахи на територията на страната.  

4. Необходимо е създаването на национален координационен 

център за превенция и противодействие на тероризма, който ще 

спомогне за подобряване на антитерористичната готовност на службите 

за сигурност на Република България, както и на системата за 

противодействие и превенция на тероризма.  

 

Общи изводи: 
Международната общност се стреми към сътрудничество в глобалната 

борба с тероризма, като подготвя условията за многонационални действия 

срещу терористични мрежи, покровители на тероризма и държавите, които 

спонсорират екстремистите. 
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Основните рискове и заплахи за Република България се  заключават в 

наличието на радикални ислямски идеи, дейност на радикални ислямски 

структури в Балканския регион, засилване на процесите на радикална 

ислямизация в някои райони на страната и  дейността на организираната 

престъпност - на базата на общи интереси при търговията с оръжия, 

незаконна контрабанда или трафик на наркотици. Участието на България в 

антитерористични коалиции и коалиционната обвързаност й в 

антитерористични кампании в различни райони по света, създава сериозни 

заплахи за сигурността на обществото и държавата чрез създаването на  

спящи терористични клетки и инфилтрирането на  лица, пряко свързани с 

терористични организации. 

За да се постигнат успехи в тази насока са необходими общите усилия 

на всички страни, начело със САЩ, ЕС, Русия и Китай, които да поставят 

основите на съвместно сътрудничество и взаимодействие по всички 

направления в борбата с тероризма.  

Проблемът, свързан със превенцията и противодействието на тероризма 

е изключително важен и неговата актуалност идва от там, че той започва 

да придобива голямо значение в реализиращата се глобализация. 

Настъпилите промени в геополитически план създават условия за развитие 

на тероризма като процес, който да се противопоставя на западната 

експанзия в целия свят. Затова разглеждането на съвременните измерения 

на превенцията и противодействието на тероризма в  Република България 

ще допринесе за по-цялостен поглед върху същността на тероризма, 

борбата срещу него, както и мотивацията му за противопоставяне на 

процеса на глобализация.  

Създаването на предложения в дисертацията координационен център и 

натоварването му със функции на координиращо звено със 24 часово 

дежурство ще подобри както събирането и обобщаването на денонощната 

информация и предоставянето й на ръководните фактори във синтезиран 

вид. Ще подобри координацията между всички структури в системата за 

сигурност, които имат отношение към прилагането на антитерористичния 

закон с добра възможност за превенция.  

Предложената в дисертацията усъвършенствана методика за оценка 

готовността на системата за превенция и противодействие на тероризма ще 

предостави възможност на ръководните фактори в държавата (Президент, 

Народно събрание, Министерски съвет и т.н.) да имат права и обратна 

информация за слабостите в системата за сигурност, нейното състояние, 

готовността им за реагиране и очаквания краен резултат. Своевременното 

им приемане и утвърждаване на държавно ниво и допълването им при 

необходимост, считаме че би подобрило дейностите в държавата, имащи 

отношение към превенцията и противодействието на тероризма. 

В резултат на решените научно-изследователски задачи, анализа на 

правно-нормативната база, на структурата и дейността на службите от 

„сектор сигурност“, на резултатите от анализа на емпиричното изследване, 
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могат да бъдат формулирани следните научни и научно-приложни 

приноси: 

 

НАУЧНИ И НАУЧНО - ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Научни приноси: 

1. Представени  и обогатени са  основните концептуални 

схващания относно появата и социално-психологическите корени на 

съвременния тероризъм; 

2. Актуализирана е таксиономията на възможните  

терористичните  рискове и заплахи за Р България, като са използвани 

самостоятелни проучвания сред експерти в областта на сигурността и 

отбраната; 

3. Критично анализирана и съпоставена е правната 

регламентация на противодействието на тероризма във водещи държави 

и международни организации и в Република България, като са  

представени актуални примери за стратегии и сили за противодействие 

на тероризма.  

 

Научно-приложни приноси: 

1. Усъвършенствана е методиката за оценка готовността на Република 

България да противодейства ефективно на тероризма. 

2. Формулирани са направления за подобряване на превенцията и 

противодействието на тероризма в Република България. 

3. Предложен е модел на национален координационен център за 

превенция и противодействие на тероризма в Република България. 
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