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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро.. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Криминализация на българските институции 

 

ТЕМА 

Криминализация на българските 
институции, която включва всички нива, от едър 
бизнес, през институции на различните власти до 
националните представителни институции. Този 
проблем не е нито нов, нито неизвестен, както в 
страната, така и извън нея. Чувствителността към 
него изглежда се засилва, но дори преди избори 
само отделни партии и кандидати го повдигат 
достатъчно ясно и открито. 

ПОВОД/СИТУАЦИЯ 

Повод вземаме от изборите през април 
2021 и предстоящите избори през юли 2021. В 
кампанията за изборите новите партии повдигат 
въпроса за криминализация на държавата на 
различни равнища. Старите партии избягват този 
въпрос, вероятно поради разнообразни 
зависимости в собствените си среди. Новите 
партии, които се обозначават като „партии на 
протеста“ превръщат този фундаментален момент 
дори в основа на кампанията си. 

КОНТЕКСТ И ИДЕНТИФИКАЦИИ НА 
КРИЗИСНИ ТОЧКИ 

Криминализацията е риск за националната 
сигурност в граничните си форми, като престъпност 
с развит капацитет за организиране. Неговото 
осъществяване и практикуване могат да се 
реализират в многообразни начини. Някои от тях 
не се покриват, или много трудно се покриват от 
Наказателния кодекс. Този риск е свързан с 
повишената вероятност престъпността да се 
изгради като социална форма, със съответна 
трайност, устойчивост, структура и пр. Такава 
престъпност има отношение към националната 
сигурност в смисъла, в който тук я определяме, а 
именно, като стабилност/нестабилност на 
институциите и конституционния ред. 

В България криминализацията е риск за 
националната сигурност, тъй като от 1990 година 
се наблюдават разни форми и динамика на 
срастване на бизнес, политика и криминалитет. В 
зависимост от степента на тяхното сближаване, 
взаимодействие, коопериране или директно 
отъждествяване рискът се променя структурно или 
нараства. Това е и характерната форма на 
криминализацията като риск за сигурността: тя 
заплашва институциите и конституционния ред в 
зависимост от степента на развитие на тези 
симбиози. В граничния случай тя замества 
държавността и води до анихилация на 
разграничението между легално и нелегално; това 
е съвременен аналог на хобсианското естествено 
състояние на анархия, но със степен на 
структуриране, което се осъществява само като 
разграждането на държавата, чиито предел е 
хаосът по Хобс. 

ИЗМЕРЕНИЯ НА РИСК 

Нивата на конвенционална престъпност в 
България са високи, но в никакъв случай не до 
степени, в които да са риск за сигурността. Риск за 
националната сигурност е неконвенционалната 
престъпност, която се самоорганизира. Публично 
наложеният жаргон я обозначава като 
“организирана престъпност”. Този термин, свързан 
с Наказателния кодекс, обаче е подвеждащ. Той 
ограничава силно полето на неконвенционалните 
форми на престъпност, което ни интересува. Затова 
ще избегнем пряко обвързване и позоваване на т. 
нар. “организирана престъпност” в приетия 
смисъл. Рисковете са по-скоро свързани с и налагат 
да се приеме едно по-широко разбиране за 
организация на престъпността. 

В наложените значения “организирана 
престъпност” се свърза с бандитизъм и гангстерски 
групи. В България, Русия и страни на Източна 
Европа това не е коректна представа. Характерният 
за България дългосрочен риск за сигурността е 
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винаги някаква констелация на тези два типа. По 
тази причина интерес представлява целият 
регистър неконвенционални форми на 
престъпност: от гангстерката организация до 
перфидните форми на превземане (известно в 
литературата като “каптиране”) на институции и 
обръщането им в централи на престъпна дейност. 

В сравнение с началото на демократичния 
преход нивата на бандитизъм/гангстеризъм са 
занижени. Преодоляна е фазата на въоръжени 
конфликти между групировки, насилието е 
намаляло. Въпреки това данните множество 
изследвания, показват, че пазарът на организирана 
проституция има гигантски обем. Същото важи и за 
пазарите на наркотици, които се класират сред 
най-големите икономически отрасли на страната. 
Особено високи са нивата на измами с ДДС, които 
достигат милиарди, макар да не могат точно да се 
изчислят. Тези и други числа показват, че в 
България по организиран престъпен начин се 
генерира 1/15-та от БВП, около 6-7%. 

Престъпност, свързана с превземане на 
институции, се измерва трудно. Негова директна 
дефиниция е криминализацията на политическия 
процес във всякакви форми с цел печалба. 
Големият риск е овладяване на институции и 
превръщането им в инструменти на престъпна 
дейност. При този процес, рисковият фактор 
“криминализация” е труден, дори невъзможен за 
управление в смисъла на рационално управление 
на рисковете, прилагано в енергетика, финанси, 
екология, публично зравеопазване и пр. Така 
криминализацията на политически и 
институционални равнища влиза в измерението на  
мега-риск, като се доближава до самата дефинция 
за срив в националната сигурност. 

Двете форми на организиране на 
престъпността си взаимодействат и влизат в  
разнообразни симбиози. Престъпните организации 
и техните пазари не биха могли да функционират 
без защита от страна на държавната власт. Нещо 
повече, в страна, която наскоро е излязла от 
диктаториално управление, пораждането на 
мощните престъпни групи и пазари става или под 
директната протекция на политически институции 

или с тяхното активно съдействие, дори по тяхна 
инициатива. Примерите за това са многобройни. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Никаква специална програма, базирана в 
изпълнителната власт или прокуратурата, но може 
да обърне процеса на криминализация на 
държавните институции, ако той е вече в 
напреднала фаза. Причината е в парадокса, че 
задачата по декриминализация трябва дас е 
изпълни от структури, които са включени в обща 
криминализирана институционална среда. 

Поради това единствените възможности за 
изход от подобна ситуация е цялостно 
преобръщане на политическия процес, което става 
с обществен натиск (в частност с масови протести) 
или с избори. Такъв изглежда е случаят през 2021 
година, както с изборите през април, така и 
бъдещите извънредни избори през юли. 

Задачата по декриминализация на 
институции, ако този процес е напреднал и довел 
до дълбоки завладявания на институциите, е 
извънредно нетривиална. В известна степен тя е 
равносилна на прекъснатост и преучредяване на 
ред институции. Този момент, макар частично, 
засягащ главно кадровия състав, се наблюдава в 
първите стъпки на служебното правителство. Но 
това е специфичен случай и не може да се разчита, 
че всяко подобно правителство ще тръгне по 
подобен път при нужда. 

Другите по-надеждни начини са свързани с 
широка публичност, медийни оповестявания, 
разследвания на журналисти, разследващи 
сайтове, специализирани в мащабна корупция, 
пране на пари, завладяване на институции, 
завладяване на банки от типа КТБ и т. н. 

 

http://www.activecitizensfund.bg/

