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§ 1. Същност и субекти на умишлените действия,
възпрепятстващи процеса на
разследването
1. Опитите за оказване влияние върху процеса на разследване
на конкретно престъпление са сериозен проблем не само за органите
на досъдебното производство, но и за цялата съдебна система и
държавна администрация. Актуалността на този проблем се определя както от увеличаващите се мащаби на организираната престъпност, така и от свързаните с нея корумпирани служители, заемащи
различни постове в структурите на изпълнителната и съдебната
власт. За разлика от предходни години, когато действията, насочени
към възпрепятстване на разследването, се проявяваха чрез използване на различни средства и начини за прикриване на престъпните
посегателства, сега се наблюдава безскрупулно намесване в работата на разследвадващите органи и създаване на затруднения в уси3

лията им за пълно и законосъобразно установяване на обективната
истина по конкретни наказателни дела.
2. Неправомерното поведение на даден субект, който се стреми да оказва въздействие върху процеса на разследване с цел преструктуиране съвкупността от доказателствените материали и
промяна на процесуалната теза на следователя или дознателя,
може да се прояви чрез различни форми на общуване. Познати са
три основни разновидности за осъществяването на междуличностни
контакти: сетивна, комуникативна и интерактивна. Сетивната форма
представлява процес на общуване чрез човешката реч, комуникативната се характеризира с обмен на информационни данни, а интерактивната се реализира в условията на динамично взаимодействие между субектите на общуване. В първия случай въздействащият
субект познава в основни линии дейността на разследващия орган и
се опитва при срещи и разговори да повлияе на действията му в желаната от него насока. В позиция на комуникативно въздействие
субектът от една страна се стреми да получи информация за изградените от следователя или дознателя версии за извършеното престъпление и обстоятелствата, подлежащи на доказване, а от друга –
да им подаде погрешна информация, с която да замаскира или прикрие престъплението. В условията на интерактивно въздействие субектът провокира конфликт и противопоставяне между различните
институции, участващи в разкриването и разследването на конкретно престъпление. Независимо от формата на общуване, избрана
от въздействащия субект, тя винаги цели промяна в мисленето, поведението и решенията на разследващия орган в насока, която го
отдалечава от реалната обстановка, при която престъплението е подготвено, извършено и прикрито, както и от обективната истина за вината на дееца и степента на неговата отговорност.
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§ 2. Видове действия за прикриване
на престъплението
1. Действията, с които се правят опити за намеса и оказване
на противоправно влияние върху хода на разследването, са различни
по вид, форма и съдържание, но условно могат да бъдат подразделени на две основни групи: “вътрешни действия” и “външни действия”. Първите влияят пряко върху отделни фази на наказателния
процес, а вторите – посредствено, чрез външна намеса.
Вътрешни действия
“Вътрешни действия”, възпрепятстващи наказателното производство, се прилагат от обвиняеми, свидетели, пострадали, вещи
лица и др., които чрез умишлено представяне на невярна информация целят да затруднят процеса на разследване на конкретно престъпление. Възможно е всяко от тези лица в определена ситуация да
се опита да скрие, промени или заличи важни следи от престъплението. В частните методики за разследване на престъпленията са дефинирани основните параметри на престъпното деяние, както и обстоятелствата, свързани с действията на извършителя по неговата
подготовка и прикриване. Те са обединени в една обща “система”,
наречена “начин на извършване и прикриване”. В зависимост от замисъла и планирането на престъпните действия на извършителя, тя
може да се раздели на две подсистеми: “действия, свързани с начина на извършване” и “действия, свързани с начина на прикриване”. Общата система обединява действията по подготовка, извършване и прикриване на престъплението, параметрите на околната
среда и психо-физиологичните особености на извършителя. В немалко случаи обаче, действията за прикриване на престъплението се
планират и осъществяват самостоятелно с цел да се възпрепятства
успешния ход на разследването. Понякога освен обвиняемите, в тези
противоправни действия участват свидетели, пострадали, вещи лица
и други субекти извън наказателния процес. Част от тях могат да се
обединят в един общ замисъл, насочен към възпрепятстване и затрудняване на разследването и създаване на пречки за установяване
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на обективната истина. Съществуват няколко възможни ситуации,
при които по различен начин се организират действията, насочени
към прикриване на престъплението, затрудняване процеса на разследването и избягване наказателната отговорност:
1.1. При подготовката и извършването на престъплението деецът не планира действия за неговото прикриване, тъй като предполага, че то няма да бъде разкрито или ако на по-късен етап се яви
заплаха от разкриване, ще може да вземе мерки за неговото маскиране, намиране на лъжесвидетели, осигуряване на алиби и др. Има
случаи, при които чрез своя адвокат той се консултира със служители от полицията, митниците и прокуратурата за възможните процесуални пропуски и грешки при събиране и проверка на доказателствения материал, след което използва получената информация за
създаване на затруднения в работата на разследващия, при повдигане и предявяване на обвинението и внасяне делото в съда. Само по
отношение на престъпленията, свързани с наркотици, в Наредбата
за условията и реда за извършване на експертни изследвания на иззети наркотични вещества и прекурсори са посочени над десет възможни процесуални пропуски, които често се използват от обвиняемия и неговата защита за оспорване на доказателствени факти и създаване на условия, затрудняващи нормалния ход на разследването.
Все още съществуват условия за подправки и подмяна на документи, наличие на лошо защитими реквизити, липса на специални
пароли за предотвратяване нерегламентиран достъп до инкриминирана информация и др., които в процеса на разследване се използват от извършители, техни близки и свидетели за създаване на реални затруднения в работата на дознателя или следователя;
1.2. При подготовката и извършването на престъплението деецът не планира действия за неговото прикриване, тъй като използва
предпазни средства (ръкавици, специално облекло, дегизировка), с
които е сигурен, че няма да остави следи на местопроизшествието.
Особено самоуверен е, когато престъплението се извършва на открито при лоши метеорологични условия (дъжд, сняг, силен вятър),
които могат да заличат следите от него. При получаване на информация, че въпреки това са открити и иззети следи и веществени до6

казателства, чрез които ще бъде идентифициран и разобличен, той
веднага предприема мерки за фалшифициране на доказателствения
материал, ангажиране на служители от полицията и вещи лица за
прикриване или подмяна на доказателствата и доказателствените
средства, упражнява въздействие за издаване на вещи мнения с вероятностни експертни заключения, които нито доказват, нито изключват неговата вина;
1.3. При подготовката и извършването на престъплението деецът планира действия за прикриването му, като наема за временно
ползване складове, гаражи и други помещениия, чиито собственици
не знаят, че в тях ще се съхраняват различни инструменти, пособия,
средства за придвижване, оръжие, камуфлиращи дрехи и предмети,
които деецът ще използва за извършване на престъплението, както и
откраднати вещи, предмети, наркотици, контрабандни стоки и др.
Наемодателите могат да бъдат и съучастници на извършителя в минали престъпления и затова правят всичко възможно да го прикрият,
тъй като при неговото задържане съществува реална опасност те
също да бъдат разобличени. Най-често чрез неверни данни, целящи
изграждане на алиби, възпрепятстване при обиски и претърсване,
пренасяне на част от вещите и предметите на други места, те стават
негови съучастници, които със своите действия затрудняват процеса
на разследването.
1.4. При подготовката и извършването на престъпление от организирана група се планират общи действия за неговото прикриване, но поради промяна в условията на реализирането му ръководителят на престъпната група, който в определени случаи се явява и
поръчител на конкретното престъпление, предприема допълнителни
мерки, различаващи се от общия престъпен замисъл за начините и
подходите за неговото прикриване. Практиката в такива случаи показва бързо задействане на корупционни схеми, използване на различни канали за унижожаване на следи, вещи и документи, умишлено нанасяне на фалшиви “идентификационни признаци” върху доказателствения материал, подмяна на страници или част от съществени автентични текстове в извършените експертизи, които дават
описания на оригинални веществени доказателства и техните иден7

тификационни признаци и свойства. Пряко или чрез други лица се
правят опити за възпрепятстване хода на разследването чрез шантажиране или подкупване на полицейски служители или представители на съдебната власт.
2. Особен вид “вътрешно” възпрепятстване се наблюдава, когато субекти на наказателния процес умишлено забавят разследването, необосновано спират, прекратяват или връщат делото под
предлог “за отстраняване на процесуални нарушения при предявяване на обвинението”. При провеждане на съдебно следствие също
са възможни действия за безпричинно отлагане на съдебните заседания, забавяне на дела и тяхното протакане поради многократно призоваване на свидетели на грешен адрес или представяне на фиктивни болнични листове, назначаване на повторни експертизи без посочване на убедителни аргументи, обосноваващи съмненията за правилността на първоначалната експертиза. Много и най-разнообразни
са примерите за умишлено забавяне и удължаване сроковете на досъдебното и съдебното производство, но има действия на лица,
призвани да защитават законите на страната, които будят определени съмнения за преднамереност и недобросъвестност в работата. Вече няколко години съществува “практика” да не се назначават експертизи по дознания или следствия, след като специалистите дактилоскопи идентифицират вероятните извършители на престъпления
по иззетите от местопроизшествията пръстови следи. По този начин
за около 30% от случаите на идентифицирани престъпници (около
1500 престъпления годишно) не се образуват досъдебни производства или ако има такива, те се прекратяват с мотив за “погасена наказателна отговорност поради изтичане на предвидената от закона давност” или други измислени причини, като липса на заинтересованост за работа по престъпления от минали години и т.н. Тревога будят случаите, когато въпреки събраните и проверени доказателства, необходими за повдигане на обвинение по конкретно дело,
се правят многократни отводи и самоотводи на наблюдаващите прокурори, всеки от които спира и възобновява наказателното производство под предлог за “възникнала необходимост от допълнителни действия по разследването”. Типични случаи за такъв вид
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умишлено удължаване сроковете на разследването са делата за
кражби на скъпи автомобили с интервенции в идентификационните
им характеристики. Никой не може да даде смислено обяснение защо по едно и също дело всеки нов прокурор повтаря процесуалните
действия на своя колега, въпреки че преди това са събрани достатъчно доказателства за разкриване на обективната истина и изпращане делото в съда. Това умишлено възпрепятстване на разследването се използва от престъпниците за извършване на многократни
промени на собствеността на крадения автомобил чрез подправени
документи и “фиктивни продажби”. По този начин само в столицата по образувани досъдебни производства за една година са констатирани над 25 фиктивни продажби на крадени луксозни автомобили, чиито “нови” собственици дори не знаят, че за определен период
са “разполагали” с такъв автомобил.
Външни действия
3. “Външните действия” за оказване влияние на хода на разследването са характерни за лица, които на основата на служебни,
приятелски или властови позиции се опитват да влияят чрез директен или индиректен натиск върху следователя или дознателя. “Външните действия”, с които се цели създаване на затруднения при разследването, се прилагат обикновено при престъпления, свързани с
нарушения на митническия режим, пране на пари и други противозаконни прояви, съпътстващи процесите на приватизиране на държавни предприятия и особено на обслужващите населението отрасли. В определена степен формите на външното противодействие
съвпадат с тези на вътрешните фактори, но се различават по начина
и подходите спрямо разследващия орган. При вътрешното противодействие извършителят на престъплението не влиза директно в
нерегламентирани контакти с длъжностните лица, участващи в досъдебното производство, а за тази цел използва посредници, докато
при външното въздействие се използват служебни контакти, при
които се цели разследващият орган да бъде поставен в икономическа зависимост от извършителите на крупни финасови престъпления,
длъжностни присвоявания и други. По престъпната верига опитите
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за възпрепятстване се правят от близки до дознателя, следователя
или прокурора лица или такива със силни властови позиции. И в
двата случая това става чрез подкуп, предложен от непосредствен
участник в корупционната схема и приет от длъжностното лице в
нарушение на служебните му задължения. Разобличаването на такива служители се постига чрез използване на специални разузнавателни средства – видеозаснемане, записи на телефонни разговори,
маркиране на пари с различни флуоресциращи вещества и др.
4. Действията на външни лица, насочени към възпрепятстване
на разследването, могат да се разделят на две групи: действия на лица, осъзнаващи общественоопасния характер на извършеното деяние, в основата на което стоят личният интерес и користните подбуди, и действия на лица, които със своето поведение не преследват
лично облагодетелстване, а са въведени в заблуждение относно характера на престъплението, личността на извършителя и причинените от него вреди.
Действията за възпрепятстване от първата група са насочени към прикриване на различни обстоятелства и факти, обуславящи
отговорността на обвиняемия, и особено на онези обстоятелства, които определят основанието и размера на гражданската отговорност.
Опитите за прикриване могат да се направят по различни начини и
съображения:
• прикриване на престъплението от страна на претърпялата
материални и морални щети организация (дружество, фирма, предприятие) поради опасения, че при разследването ще бъдат разкрити
сериозни пропуски в нейната работа и загуба на доверие, авторитет
и позиции в деловите кръгове;
• прикриване на престъплението поради опасения, че по време на разследването ще бъдат констатирани факти, уличаващи пострадалия в придобиване на финансови средства чрез престъпна дейност, контрабандни операции, трафик на наркотици, износ на оръжие за страни с ембаргови ограничения и др.;
• прикриване на престъплението в досъдебна фаза под натиск
на корумпирани лица, които са непосредствено свързани с организирани престъпни сдружения или по настояване на заинтерисовани
10

лица и делови партньори, ползващи се с относително добра репутация в обществото.
Опитите за въздействие върху хода на разследването от посочените в тази група лица се извършват при осъществени контакти с
длъжностното лице, които като правило не стават по телефон или
на работното място на разследващия. Обикновено се инсценира
“случайна” среща, отправя се покана на кафе или в ресторант, посещение в офиса на трето лице и т.н. Внимателно и деликатно се провежда разговор със следователя или дознателя, като му се подсказват възможните действия за промяна мярката за неотклонение, преквалифициране на престъплението в по-леко, разделяне на материалите в две или повече производства с цел след това да се намерят и
представят смекчаващи вината обстоятелства или да се прекрати наказателното преследване, умишлено забавяне на преписки, изземване на компетенции и др. Ако на направените предложения не се реагира категорично и недвусмислено, се пристъпва към обсъждане на
възможните начини за внасяне на невярна информация към материалите по делото, за промяна в обясненията на обвиняемия и в показанията на свидетелите, за отказване на пострадалите от дадените
по-рано при разпитите сведения и т.н. Начините за “изказване на
благодарност” се предлагат на разследващия “в плик” или в натура
(скъпи подаръци, погасяване на банкови кредити, осигуряване на
“стипендия” за издръжка на деца при следването им в престижни
чуждестранни колежи и университети).
Ако следователят или дознателят категорично откажат да се
отклонят от процесуалните правила и норми за водене на обективно
и всестранно разследване, възможно е да се пристъпи към шантажиране – персонална заплаха, че в бъдеще ще има затруднения в служебното израстване, огласяване на компрометиращи материали и др.
Субектите от втората група, които се опитват да влияят
върху работата на разследващия орган, не преследват користни цели, а се ръководят единствено от чувство за хуманност, приятелство
и съжаление. Техните действия се изразяват в опити за ходатайство
или отправяне на молби до различни инстанции – Президентство,
Парламент, прокурорски и съдебни органи, средства за масова ин11

формация. Те се стремят да създадат у разследващия, свидетелите и
пострадалите по-благоприятно мнение за обвиняемия и по такъв начин да се постигне смекчаване на неговата вина.

§ 3. Начини за преодоляване действията, възпрепятстващи разследването
1. Начините и средствата за преодоляване опитите за неправомерно влияние върху процеса на разследване са два вида, в зависимост от двата вида действия, които бяха разгледани досега: а) начини
за преодоляване опитите за прикриване на престъплението от извършителя или свидетелите и б) начини за преодоляване умишлените
действия на разследващите органи, целящи забавяне, спиране или
прекратяване на обвинението и процеса. Начините за преодоляване
опитите от първия вид са заложени в тактическите способи за събиране и проверка на доказателствени материали и прилагане нормите на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) за разкриване на
обективната истина и доказване вината на извършителя на престъплението, докато начините за преодоляване на умишлените действия,
възпрепятстващи хода на разследването от страна на длъжностните
лица, които го провеждат, са свързани единствено с вземането и
прилагането на строги административни и дисциплинарни мерки, а
при доказани сериозни нарушения – образуване на досъдебни производства и предаване на съд. Мерките и способите, които се използват и прилагат за разобличаване на лицата, пречещи на нормалния
ход на разследването, имат за цел не само да бъде понесена наказателна отговорност от конкретния нарушител, но и да бъде оказвано
превантивно, възпиращо действие върху други лица, имащи намерения да използват подобни форми на намеса, създаващи затруднения по време на разследването.
2. Начините за преодоляване действията на обвиняемия и свидетелите, целящи прикриване на престъпленията, са описани в криминалистиката и проверени от практиката като тактически подходи
на разследващия, които той може да използва при всяко процесуално действие по разследването като оглед, разпит, експертиза и др.
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• Ако при оглед на местопроизшествие възникне съмнение
за инсценировка, се изгражда версия, с която трябва да се проверят
т.нар. “негативни обстоятелства”, показващи нелогични и несъответстващи на определена ситуация състояния и положения на хора,
вещи и предмети, свързани със събитието на престъплението, например: липса на течност в алвеолите на белите дробове на “удавен”,
излишно повреждане на заключващо средство, което се намира извън периметъра на придвижване на престъпника, създаване на ненужен безпорядък в помещение, в което е “разбит и ограбен сейф” и др.;
• Съществени признаци за умишлено прикриване на извършено престъпление се проявяват и при огледа на веществени доказателства, МПС и документи. При тези огледи могат да се констатират както следи от лицата, които са ги пипали, така и умишлено
поставени надписи и имена на хора, на които те не принадлежат.
Разследващият трябва да реагира много бързо и още при първоначалните следствени действия да изобличи лицата, на които са предявени веществените доказателства, в опит да разширят кръга от
съучастници в извършеното престъпление и да въведат в заблуждение следователя или дознателя;
• При разпита на лица, съпричастни с извършеното престъпление, се проявява най-често стремежът да се прикрие напълно
или частично обективната истина за престъплението. В такива случаи опитите да се затрудни процесът на разследване се преодоляват
чрез използване на различни процесуални способи за проверка на
доказателствения материал – следствен експеримент, разпознаване
на лица и предмети, както и прилагането на тактически комбинации,
насрещни проверки и други оперативни способи, изобличаващи разпитвания в лъжа;
• Убедителен начин за преодоляване на умишлените действия, целящи създаване на затруднения в процеса на разследването и
доказване на обективната истина, са криминалистичните експертизи. Експертните заключения и протоколи понякога са единственото
доказателствено средство, с което не само се идентифицират извършителят на престъплението или предметите, които е използвал за
осъществяване на престъпния замисъл, но и се постига психологи13

ческо въздействие върху обвиняемия или свидетеля да се откаже от
поддържането на измислена теза и позиция.
3. Начините за преодоляване умишлените действия на разследващия винаги са свързани с прилагането на средства за разобличаване и доказване на престъпно поведение от лица, чието длъжностно
качество изисква строго и неотклонно прилагане на закона. По тази
причина наказателната отговорност за лица от властовите структури
е завишена, защото тяхното поведение и действия подменят принципите, на които трябва да се основава дейността на държавния апарат, като стават неразделна част от корупционни схеми. Тъй като в
нашия Наказателен кодекс (НК) няма легално определение на понятието “корупция”, налице са състави от Наказателния закон, които
могат да се приложат за определени форми на корупция – подкуп,
престъпление по служба и други.
По силата на чл. 192 от НПК досъдебното производство включва разследване и действия на прокурора след приключване на разследването. На органите на полицията, следствието и прокуратурата, които участват непосредствено в това производство, са много
добре известни формите, методите и средствата, прилагани от вътрешни и външни субекти, оказващи влияние и възпрепятстващи нормалния ход на разследването. Анализите и оценките на базата на
конкретни случаи са използвани за обобщаване и разработване на
по-ефективни мерки за упражняване на ръководство и контрол върху дейността на разследващите органи. В Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и Правилника за неговото приложение, приет с постановление № 126 на МС от 2006 г., е конкретизирана точно дисциплинарната отговорност за действия или бездействия, нарушаващи служебната дисциплина и правилата на Етичния
кодекс за поведението на държавните служители с полицейски функции, включително на дознателите, извършващи разследване по наказателни дела. В Правилника за прилагане на ЗМВР са конкретизирани и компетенциите на служителите от ръководния персонал и
видовете наказания за допуснати нарушения на служебната дисциплина. Към Дирекция “Инспекторат” на МВР е създаден отдел “Вътрешна корупция”, който в рамките на своите правомощия извършва
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незабавни проверки при получени сигнали за корупционни прояви и
упражнява контрол за сериозни нарушения на служебната дисциплина.
4. Как стои въпросът за отговорността при допуснати сериозни
процесуални пропуски от страна на следователите и прокурорите?
Отговорът е категоричен: по много различен начин. Спрямо следователите и дознателите, допуснали нарушения на закона, са предвидени по силата на чл. 196 от НПК функции на прокурора за упражняване на ръководство и контрол, като неговите писмени указания са
задължителни и не подлежат на възражение. По закон това е така,
но как да се упражни този контрол спрямо прокурорите, които заедно със следователите са част от структурите на независимата съдебна власт? Процедурите за тях са твърде бавни, тъй като спрямо
следствието и прокуратурата не могат да се предприемат административни и дисциплинарни мерки без съответното решение на Висшия съдебен съвет (ВСС). Нещо повече, по отношение на предвиденото наказание, съгласно чл. 125 от Конституцията на Република
България, за трите тежки дисциплинарни нарушения на магистрати –
сериозни нарушения на служебните задължения, системно неизпълнение на служебни задачи и извършване действия, които накърняват
престижа на съдебната власт, в Закона за съдебната власт (ЗСВ)
липсва конкретизация. Единствено в чл. 168, ал. 1 от този закон е
направен опит за такава конкретизация, която се изразява само в определяне основанията за дисциплинарна отговорност.
Посочените факти показват, че освен собствените морални
принципи за всеки от трите субекта на наказателния процес – дознател, следовател и прокурор, е налице различна степен на възпиращи
фактори за извършване на умишлени процесуални нарушения при
разследването. Тези различия се отразяват по различен начин върху
техните действия при опит за намеса и влияние върху процеса на
разследване. Независимо от вида на престъплението, формата на вина и причинените имуществени и морални вреди, при установени
нарушения по време на разследването от страна на дознателя се вземат бързи и ефективни дисциплинарни мерки, съответстващи на заложените в ЗМВР и НПК текстове. По отношение на следовател или
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дознател, който е нарушил закона или е показал, че не може да осигури правилно провеждане на разследването, са налице правомощия
на прокурора за отстраняването им от процеса (чл. 196, ал. 1, т. 4
от НПК). Определени процесуални и методически правомощия има
и всеки висшестоящ прокурор, който с оглед на единството и централизацията на прокуратурата може да отстрани прокурора, чиито действия в процеса на разследването не съответстват на основната задача на прокуратурата – да ръководи процеса и осъществява
надзор за законност. Разкриването и предотвратяването на корупционни прояви на следователи и прокурори обаче е във възможностите на няколко висши органа на съдебната и изпълнителната
власт: Върховна касационна прокуратура (ВКП), отдел “Престъпления по служба и корупция”, Висш съдебен съвет-“Инспекторат” и
“Комисия за борба с корупцията”, Агенция за финансово разузнаване към Министерство на финансите (МФ)-“Система за събиране,
анализ и оценка на информацията, свързана със сигнали за корупционно поведение”. Ако Главният прокурор на Република България,
който осъществява методическо ръководство върху дейността на
всички прокурори (чл. 46, ал. 4 от НПК), прецени, че трябва да бъдат използвани специални разузнавателни средства (СРС) за доказване на тежки умишлени престъпления, извършени от дознатели,
следователи и прокурори, той може да поиска разрешение за това
от председателя на съответния апелативен съд, след което Министърът на вътрешните работи писмено да разпореди тяхното прилагане. Основните звена, които имат право да извършват действия за доказване на подкупи на служители от гражданската администрация,
както и сред магистрати – съдии, следователи и прокурори, са
Главна дирекция “БОП” при НСП-МВР и ДОТИ-МВР.
Ефективно противодействие срещу опитите на лица, целящи
да използват различни нерегламентирани методи и средства за оказване влияние на нормалния ход на досъдебното производство, може
да бъде осъществено само чрез комплексни мерки, включващи административни и наказателни форми на респект и въздействие
върху всички субекти на процеса и тези извън процеса. Гарантиране
независимостта на съдебната власт не означава липса на критерии за
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оценка дейността на разследващите, прокурорските и съдебните органи. Напротив, необоснованото забавяне на досъдебното производство и извършването на действия извън предвидените срокове, които не пораждат правни последици, както и неправилното ръководство на съдебното следствие, трябва да се считат за нарушения, заслужаващи най-тежка дисциплинарна мярка. По тази причина в мотивите за извършената конституционна промяна, съответстваща на
европейското законодателство, е записано, че “те трябва да гарантират не само независимост на съдебната система, но и да определят
правомощията на ВСС и условията за прозрачност, отчетност и
ефективност на Темида”.
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Божидар Геков, доктор
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА КОНТРОЛА В
ПОЛИЦИЯТА

Контролът е една от основните управленски функции, наред с
планирането, организирането и ръководството на определена дейност 1 .
Контролът в полицията е част от контрола, който се осъществява върху цялата система за национална сигурност. По отношение
дейността на полицията оказват влияние, от една страна, системата
за граждански контрол върху държавната политика за сигурност, и
от друга, системата за институционален контрол.
Гражданският контрол се осъществява чрез държавната власт,
която произтича от народа и символизира парламентарното управление на Република България. Участието на структурите на гражданското общество и правото на гражданите да търсят, получават и разпространяват некласифицирана информация е възможност за разширяване на възможностите за укрепване на общата сигурност и обществения ред.
Институционалният контрол върху системата за сигурност,
част от която са противодействието на престъпността и опазването
на обществения ред, се реализира посредством създадения механизъм чрез:
– Народното събрание, което осъществява законодателната
власт и упражнява парламентарен контрол;
1

Контролът притежава различни свойства, като особено важни са регулирането и
коригирането. Регулирането е средство на оперативното управление, а коригирането е процес на внасяне на поправки, уточнения и изменения. По отношение на
основната дейност контролът не е първична, а производна дейност.
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– Президента на републиката, който има контролни функции
по отношение на националната сигурност на страната;
– Министерския съвет, който осигурява обществения ред и
националната сигурност на Република България.
Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението (чл. 2 от ЗМВР).
Върху неговата дейност се осъществява граждански контрол от
предвидените в Конституцията и законите оторизирани органи 2 .
Основните цели на контрола при управлението на полицията и
конкретното му осъществяване са свързани с общия процес по укрепване и защита на сигурността на държавата в специфичната
сфера на противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Като управленска функция контролът носи белезите на
йерархичността и централизма на системата “Министерство на вътрешните работи”. Неговата основна цел е да подобри процеса на управление на полицейската дейност чрез разкриване и отстраняване
на слабостите при реализиране на нормативно определените ù функции.
Контролът представлява процес на събиране и анализ на информация за действието на системата за управление на полицията, в
резултат на което се определят насоките за нейното по-ефективно
функциониране 3 . Той има различни измерения и обхват в зависимост от йерархичното равнище на управление. При високите нива
на управление засяга стратегическите и основни цели на системата,
а при по-ниските – оперативните цели, задачи и конкретната полицейска дейност.
Най-важните задачи на контрола, осъществяван в полицията,
произтичат от основните принципи на дейността на Министерството
на вътрешните работи (чл. 4 от ЗМВР) – законност, зачитане правата
и свободите на гражданите, централизъм, публичност, конспиративност, при съчетаване на гласни и негласни методи и средства за въздействие съгласно закона. С членството на България в Европейския
2

Закон за Министерството на вътрешните работи, обн. ДВ., бр. 17/26.02.2006 г.
Геков, Б. Модел за управление на полицията. Проблеми и насоки за усъвършенстване. НИКК-МВР. София, 2005, стр. 80–84.
3
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съюз от 01.01.2007 г. обхватът на контрола се разширява и се подчинява на общоевропейското право и международните договори 4 .
Редица задачи на контрола произтичат от изискването за своевременност и качество при осъществяване на полицейската дейност.
Достигането на европейските стандарти при организирането на управленската дейност предполага усъвършенстване на цялостната
система за контрол в МВР и полицията. Във връзка с това подобряването на контрола ще окаже стимулиращо влияние върху процеса
на вземане на управленски решения и тяхното изпълнение.
Друга задача, която често се пренебрегва при осъществяване
на контрола, е оказването на помощ и подкрепа на полицейските
звена и служители. Целта на контрола е да подобри системата за управление на полицията и конкретната дейност, а не да оказва натиск
или репресия, в резултат на които да се достигат частни или различни от нормативно определените цели.
Една от най-важните задачи при реализирането на контрола е
свързана с качеството на човешкия фактор. Това се отнася както до
подбора и реализацията на полицейските служители за изпълнение
на полицейските задачи, така и до субекта на осъществяване на
контролната дейност.
Основният механизъм по реализация на контрола в управлението на полицията протича в няколко направления:
¾ Контрол за установяване степента на съответствие и отклоненията от основните нормативно определени параметри на системата и нейното функциониране. За отделните полицейски звена това
обхваща структурата, функциите, целите, задачите, системата за ко4

Европейската интеграция в сферата на сигурността изисква участието на
Република България в реализацията на съвместни проекти с европейските партньори и внедряването на съвременни системи за качество на контролната дейност.
Някои от тях, които са приложими и за нуждите на полицейската организация,
съдържат редица мерки за контрол по изпълнението на задачите, разходите на ресурсите, качеството на управление, изпълнителите, сроковете за реализиране на
проекти и др., като например: проекти по програма “ФАР”, серията стандарти
“ISO”, модела “Excelence” за подобряване качеството на управление, метода
“SARA”, метода “PRINCE 2” за управление на проекти и т.н.
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муникация, обмена на информация, служителите и т.н. Оценява се
съответствието между желания модел за управление на полицията и
действителното състояние на организацията. В управленската теория и практика съществуват различни методи за анализ на социални
системи, които могат да се приложат по отношение на полицията.
SWOT анализът (Strengths – сили; Weaknesses – слабости;
Opportunities – възможности; Threats – заплахи) е един от ефективните начини за идентифициране на силите, слабостите, възможностите и заплахите на системата “полиция” 5 . Той позволява да се изгради желан модел и стратегия за развитие и поведение на системата
за управление.
¾ Контрол за установяване степента на съответствие между
функционирането на полицейското звено и състоянието на оперативната обстановка в района. Това е един от сериозните проблеми
на управлението и неговото решаване изисква, от една страна, да се
повиши качеството на управленския труд, а от друга – да се прилага
научен подход при анализа и оценката на оперативната обстановка.
Разновидност на този анализ е оценката на криминалния риск
(ОКР) 6 .
Оценката на оперативната обстановка е важно условие за конструиране на управленски решения относно реакцията на полицията
и използването на съответните сили и средства. За съжаление не
съществува единен модел за оценка, което затруднява бързината и
ефективността на полицейското противодействие на престъпността
и опазването на обществения ред. Много от ръководителите оценя5

Mind Tools – SWOT analysis. http://www.mindtools.com/swot.html
ОКР е метод, който представлява система от принципи, методи, средства и процедури, подпомагащи изграждането на стратегии, програми и планове за успешно
противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. ОКР не може
да намали риска, но тя служи за идентифициране на криминогенните фактори,
което би имало практическо значение в непосредствената полицейска дейност за
намаляване на вероятността от риск от престъпление.
ОКР е свързана с отчитане на възможността от възникване на риск и уязвимост
в резултат от влиянието на редица фактори на престъпността, свързани с конкретна ситуация, процеси, явления или непредвидими обстоятелства. В основата на
ОКР лежи анализът на престъпността в даден район или обект.
6
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ват оперативната обстановка произволно, използвайки различни
термини, например “относително спокойна”, “сложна”, “рискова”,
“динамична”, “устойчива”, “овладяна” и т.н. Необходимо е да се въведе някакво терминологично единство, което да отговаря на точно
определени критерии за анализ и оценка. На тази база може да се
разработи компютърен модел и софтуер за оценяване на оперативната обстановка като: нормална; усложнена; сложна; кризисна и
т.н., според отклонението от предварително избрани показатели и
параметри. По този начин значително ще се подобри качеството и
съдържанието на периодичните отчети и планове, разработвани в
териториалните полицейски звена.
¾ Едно от важните направления на контрол се отнася до
ефективността и обосноваността при разположение на силите и
средствата на полицията и тяхното използване.
От проведено през 2006 г. изследване за ефективността на управление на териториалните звена на полицията става ясно, че около
55,3% от началниците на териториалните звена на полицията променят схемите за териториално разположение на силите и средствата
два пъти годишно, обикновено през летния и зимния период. Положително е, че около една трета (30,9%) от тях променят схемите почесто, в зависимост от изменението на оперативната обстановка.
Съществуват и полицейски звена, в които схемите не се променят
или това се прави много рядко. Може да се предполага, че в тези райони оперативната обстановка е относително постоянна или че тази
дейност не се контролира от висшестоящите ръководители.
Контролната функция в полицията произтича от йерархичността и централизма в управлението на МВР и се реализира от съответните субекти: специализиран орган на МВР – дирекция “Инспекторат”, органи на полицейските структурни звена, групи за проверка, създавани със заповед към съответните полицейски звена.
Основните задачи и дейности на дирекция “Инспекторат” (чл. 115
от ЗМВР) са следните: контрол за изпълнение актовете на ръководството на МВР, разработване на становище за отстраняване на допуснати нарушения и пропуски в основните структурни звена на
МВР, оказване помощ на ръководния състав, съвместно с други ор22

гани осъществяване на контрол и помощ при противодействие на
корупцията в МВР и други форми на неправомерно поведение на
служители от МВР.
Противодействието на корупцията е един от основните акценти в дейността на дирекция “Инспекторат” при МВР. Във връзка с
това основните структурни звена на полицията трябва да разработят
система за контрол, основана на оценката на риска от корупция. В
резултат те следва да предприемат мерки за ограничаване влиянието
на факторите, способстващи развитието на това негативно явление.
Контролът в полицейските звена се осъществява от директорите, техните заместници, началниците на направления, РПУ, сектори, ПУ, групи и т.н. От проведена през 2006 г. анкета става ясно, че
над 52% от ръководителите на ОДП и РПУ оценяват контрола като
функция, оказваща най-голямо влияние върху ефективността на полицейското управление.
В края на 80-те години на миналия век, с цел да се повиши
ефективността на системата за контрол в МВР, беше повдигнат въпросът за създаване на единна система за контрол в МВР, което до
този момент не е направено 7 . Понастоящем такава система трябва
да решава следните задачи:
– своевременно информационно осигуряване на ръководителите на всички йерархични равнища на МВР и полицията за изпълнението на най-важните решения по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
– получаване на информация за степента на целесъобразност и
ефективност на взетите решения и възможностите за тяхното коригиране и допълване;
– оказване помощ на полицейските звена по изпълнение решенията въз основа на данните от извършени проверки;
– подпомагане на аналитичната, организационната, плановата
и др. дейности по идентифициране на проблемите и насоките за тях7

Мусташки, Цв., В. Кръстева, П. Стаменова, В. Генова. Усъвършенстване на контролната дейност на Дирекцията на Народната милиция и нейните поделения.
Трудове на НИКК, ХV, 1989 г.
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ното решаване.
Основните направления на единната система за контрол в полицията трябва да бъдат следните:
• контрол върху изпълнението на стратегическите цели и задачи, възложени на поделенията от ръководството на МВР;
• контрол върху изпълнението на непосредствените задачи
по противодействие на престъпността и опазване на обществения
ред;
• контрол върху състоянието на оперативно-издирвателната
и агентурната дейност и конкретните резултати от нея;
• контрол върху информационно-аналитичната дейност и
системата за планиране;
• контрол по противодействието на корупцията сред полицейските служители.
При създаването на единна система за контрол възникват някои основни проблеми. Един от тях е свързан със структурирането и
адаптацията на контролните органи след влизането в сила от
01.05.2006 г. на Закона за Министерството на вътрешните работи. В
тази връзка трябва да се прецени необходимостта към новите полицейски структурни звена да се създадат постоянни специализирани
контролни звена или такива, които да осъществяват оперативен контрол в процеса на изпълнение на управленските решения. По този
начин субектът на контрол може да реагира по-бързо спрямо нередности и слабости, допускани от полицейските ръководители и служителите на по-ниските равнища на управление.
Изхождайки от значимостта на контролната функция за непосредствената полицейска дейност в териториалните звена на полицията, от особена важност е нейното практическо осъществяване. От
проведено през 2005 г. изследване се установява, че за реализиране
на контрола се използват различни форми и методи – оперативки,
заслушвания, анкети, непосредствено наблюдение, отчети, доклади,
справки, тематични проверки и др. Ръководителите споделят, че
осъществяват пряк текущ контрол върху работата на подчинените
или делегират част от тази функция на ръководните служители от
по-низшите нива. За съжаление много малка част от полицейските
24

началници свързват контрола с помощта, която трябва да бъде оказана. Контролът се възприема като еднопосочен, без да се отчитат
ролята и значението на обратната връзка. Това се отразява негативно върху работата на полицейските служители и снижава неговата
ефективност. При осъществяване на тази важна управленска функция следва да се акцентира не върху налагането на санкции, а върху
оказването на конкретна помощ с оглед повишаване качеството и
ефективността на управлението на полицията.
Един от перспективните механизми за граждански контрол
върху дейността на полицията се реализира чрез изследване на общественото мнение. То дава информация за одобрението на полицейската дейност и нагласите на гражданите спрямо нея. Мнението
на обществото е важен елемент от системата за права и обратна
връзка в полицейското управление. Информацията, която протича
по тези канали, не е само осведомителна, а има коригиращи и регулиращи свойства. В определени случаи тя може да предизвика промяна в политиката и подходите за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Партньорството и подкрепата на гражданското общество ще разширят възможностите на териториалните полицейски звена за повишаване ефективността на
полицейското управление чрез провеждане на съвместни превантивни мероприятия и инициативи.
Съществуват и други възможности за разширяване формите на
контрол, например взаимен контрол между полицейските звена и
субектите на ръководна дейност, и самоконтрол. Тези форми се основават на етични принципи, норми и “добра воля” и спомагат за
подобряване на полицейската дейност.
Важен етап от реализирането на контрола е неговата подготовка. Когато предстои да се извърши проверка на лица или звена от
полицията, на първо място трябва да се формулират точно нейните
цели и задачи (чл. 16 (1) от Инструкция за организацията и дейността на дирекция “Инспекторат”, № Із-2065/20.11.2006 г.) 8 . Това е
8

Според инструкцията проверките биват: комплексни, частични, тематични, контролни, сигнални и инспекторски.
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гаранция, че контролът не се осъществява с цел репресия или обосноваване на предварително взето решение. Не трябва да се забравя,
че общата цел е да се окаже помощ и подкрепа с оглед подобряване
на полицейската дейност и повишаване ефективността на управление.
Важна предпоставка за качеството на контрола е подборът на
лицата, които ще го реализират. Сред полицейските служители съществува мнението, че в отделни случаи някои от участниците,
включени в различните по вид проверки на по-ниски управленски
равнища, не притежават необходимата квалификация по отношение
на предмета, обхвата и квалификацията на проверяваните служители. Предполага се, че с новата инструкция за дейността на дирекция
“Инспекторат” при МВР този проблем ще бъде преодолян успешно.
При преструктурирането на МВР и полицията се забелязва повишено внимание към контролната дейност. От качеството и безпристрастността при реализирането на контрола като управленска
функция, в съчетание с качественото реализиране и на другите основни управленски функции, ще зависи крайният успех на полицията в противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.
Членството на България в Европейския съюз внася нов качествен елемент в осъществяване на контролната функция в полицията.
Необходимо е да се разработи такава система за контрол, която да
отговаря на всички стандарти, приети и реализирани от европейските партньори. По този начин цялостната полицейска дейност и управление ще бъдат съизмерими с най-добрите европейски стандарти
и практики. Това ще способства страните от съюза да получават все
по-високо качество на продукта “сигурност”, за което положителен
принос ще има и дейността на българската полиция.
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Ст.н.с. ІІ ст. Нина Белова, доктор

НАРКОПРЕСТЪПНОСТ И
ВИКТИМИЗАЦИЯ

Организираната престъпност, свързана с наркотици, води до
виктимогенни процеси, които съответстват на широкомащабната
криминална дейност. Огромните печалби от дрога са съизмерими с
цената, която заплащат жертвите.
1. В настоящата статия се разглежда виктимизирането на участници в престъпна дейност, свързана с дрога. Тя се базира върху
анализ на данни от изследване за наркопрестъпността, проведено от
екип на Научноизследователския институт по криминалистика и
криминология-МВР, през периода 1999–2003 г. Използвани са данни от анкети със 116 полицаи, от които 38% специализирани служители за борба с организираната престъпност и 62% оперативни работници от криминална полиция. Анализирани са данни от 245
наказателни дела на Софийски районен съд и Софийски градски
съд, съдържащи информация за престъпления, свързани с наркотици
и техните жертви. Проведени са беседи със служители на МВР, които работят по проблеми на борбата с наркопрестъпността, а също и
с представители на медицински звена, превантивни центрове за
борба с наркоманията, неправителствени организации, оказващи
помощ на наркомани и др. Въз основа на документация и беседи е
проучена дейността на Националния център по наркомании с терапевтична база в Суходол, Превантивно-информационния център по
проблемите на наркоманиите в София, Държавната агенция за закрила на детето, Централната и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, помощните
органи към тях – Центрове за социална превенция и Консултативни
кабинети, към някои от които има телефони на доверието, Българ27

ски младежки червен кръст, фондациите “Антидот”, “Семейство и
дрога”, “Инициатива за здраве”, “Каритас” и др. Информацията е
актуализирана чрез проучване на данни от Информационния бюлетин на Пресцентъра на МВР за периода 2003–2006 г.
Виктимизирането на участници в наркобизнес се отличава с
някои особености. Една от тях е цикличността, свързана с голяма
интензивност през определени периоди, в резултат от нарковойни за
преразпределение на пазари и сфери на влияние, и относително затишие през други. Тази динамика е обусловена както от макросоциални процеси на международно, регионално и национално равнище
– социални и политически кризи, войни и др., така и от развитието
на самия наркобизнес, свързано с разработването на нови упойващи
вещества или технологии за получаването им, какъвто е случаят със
синтетичните наркотици. Появата на по-евтини и удобни за транспортиране и съхранение дроги се съпътства от конкуренция за контрола над техните източници, канали за пренасяне и пазари.
Динамиката в работата на полицията и съдебните органи също
допринася за тази цикличност. Активизирането им затруднява криминалната дейност, тъй като довежда до сериозни и непредвидени
загуби от осуетен наркотрафик, разбиване на изградени структури
вследствие на арести, осъждане или бягство в чужбина. Принудителното преструктуриране поражда конкуренция между групировките и вътре в тях, която нерядко е свързана с тежко насилие.
Наркобизнесът води до виктимизация с много тежки последствия – убийства, осакатяване, унищожаване на имущество в големи размери. Посочената особеност се дължи на обстоятелството, че
мотивите за извършване на тези престъпления са свързани с трайни
интереси, с борба на живот и смърт, при която компромисите са
много трудно осъществими или невъзможни.
По същите причини сблъсъците между престъпни групировки
често водят до последователно виктимизиране на лица, тясно обвързани помежду си чрез наркобизнес в качеството на партньори
или конкуренти. Тази характеристика произтича от най-дълбоката
същност на организираната престъпна дейност. Тя предполага
изградени структури и гаранции за тяхната стабилност, които идват
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от взаимната зависимост между членовете им. Тази зависимост се
дължи на общ стремеж към печалба и оцеляване, а също и на непримиримо съперничество.
2. Данните за размерите на разглежданото явление от Информационния бюлетин на Пресцентъра на МВР показват, че
около 18,6% от жертвите на престъпления за периода 2003–2006 г. по
един или друг начин са свързани с наркопрестъпността 1 . В действителност този процент е значително по-висок поради пазенето на
тайна в организираните престъпни структури. Свързаните с насилие
конфликти между членове на престъпни групировки сравнително
лесно се прикриват или се представят в невярна светлина с цел заблуда на конкуренцията и запазване на вътрешногруповата дисциплина. Жертвите също предпочитат да не се обръщат към полицията
и съда поради своята обвързаност с престъпния бизнес. Това се отнася главно за разпространители на дрога, които се намират на
ниски нива в йерархията и не представляват особен интерес за обществото. Данните от анкетата с полицейски служители показват, че
виктимизирането им, водещо до телесни повреди, много по-често се
прикрива, в сравнение с това на престъпни лидери, които трудно
могат да останат в сянка.
Причина за висока скритост на виктимизацията е страхът от
наркопрестъпността. Доколкото става дума за престъпна организация, а не за отделни извършители, възможностите за отмъщение са
големи, а мотивите са много устойчиви, тъй като са свързани с необходимостта от запазване на вътрешния ред.
3. Изследователската информация дава възможност за групиране на жертвите съобразно няколко различни критерия. Такъв критерий е принадлежността към криминалната йерархия. С оглед на
това може да се говори за пострадали, които са участници в престъпни групировки, и за такива, които имат отношение към дейността им, без обаче да са включени в йерархичната структура.
1

Поради липса на данни от полицейската статистика, информацията за жертвите
на организираната наркопрестъпност е събрана от Информационния бюлетин на
Пресцентъра на МВР.
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3.1. Виктимизирането на участниците в престъпни формирования, които образуват първата група, има определена специфика,
обусловена от мястото им в престъпната йерархия. Във връзка с
това тази група може да бъде вътрешно структурирана на няколко
подгрупи. По данни на служителите за борба с организираната престъпност уличните пласьори и доставчици, намиращи се на най-ниското йерархично ниво, стават жертви главно на телесни повреди
поради неплатени дългове, “разреждане” на стока и т.н. Шефове на
райони, които са на следващо място в йерархията, стават жертви на
тежко насилие, тъй като имат значителна власт и играят важна роля
във взаимоотношенията на групировките. Преодоляването на тяхното влияние предполага сериозни заплахи или физическото им унищожаване. Най-високото ниво в криминалната йерархия – наркобосовете, са сравнително защитени от личната им охрана и други
предпазни мерки. За тях съществува риск от най-тежко насилие, в
случай че се превърнат в заплаха за интересите на по-влиятелни
фактори в йерархията.
Втора подгрупа включва лица, които играят спомагателна
роля за функционирането на престъпните групи. Такива са членовете на “наказателни бригади”, които санкционират провинили се
участници в наркобизнес. Силовите им функции са предпоставка за
тяхното виктимизиране. Същото се отнася за гардовете, охраняващи
високопоставени членове на групировките или имуществото им 2 .
Макар в по-малка степен, виктимна група е и обслужващият персонал, поради тясната обвързаност с престъпниците.
Трета подгрупа образуват жертвите, които не принадлежат
към криминални наркоструктури, но пряко или косвено са свързани
с тях, като обслужват или накърняват интересите им. Данните от
Информационния бюлетин на Пресцентъра на МВР и проведените
беседи със служители от ГДБОП показват, че виктимна група са
проститутките, които предлагат услугите си в заведения, чиито соб2

Такива функции е изпълнявал убитият през лятото на 2004 г. на улица в София С.
Симеонов. Пострадалият е криминално проявен, включително като участник в
наркобизнес.
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ственици са свързани с организирани престъпни наркоструктури.
Налице е много тясна връзка между наркоразпространението, от една страна, и сутеньорството и проституцията, от друга, както и между виктимогенните процеси, породени от тези дейности.
Типични жертви на организираната наркопрестъпност са т. нар.
“шанаджии”, или пласьори на дрога, работещи извън мрежите за
своя сметка. Виктимизирането им се дължи на това, че накърняват
интереси на определени наркогрупировки, без да имат нужните протекции от страна на други престъпни формирования.
3.2. Информацията за социално-демографските характеристики на жертвите показва, че по-голямата част от тях са мъже –
87,6% от случаите, за които има данни в информационния бюлетин,
издаван от Пресцентъра на МВР. Това се дължи главно на обстоятелството, че в наркобизнеса и особено в нарковойните са ангажирани предимно мъже. Направеният извод се отнася за цялата престъпна йерархия, но особено за ръководното ù ниво. Нещо повече,
налице е тенденция към превръщане на тези дейности в мъжка престъпна професия.
Жени са 12,4% от жертвите. Някои от тях са пряко ангажирани
с престъпна дейност, свързана с дрога най-вече с наркоразпространение. Жени са голяма част от лицата, пренасящи дрога през границата – “гълтачки”, “мулета”. Виктимизацията на някои от тях е резултат на насилие, упражнено като санкция за несправяне с престъпния бизнес. При други тя е последица от отравяне при разкъсване на скрити в тялото опаковки, в които се намира предназначен
за трафик наркотик.
Част от пострадалите жени са интимни и бизнеспартньорки на
наркобосове или на участници в престъпни групи. Легалната им
дейност е свързана с модни къщи, козметични салони и др., служещи за прикритие на публични домове, чрез които се пласира дрога.
Данните за възрастовото разпределение на жертвите показват,
че най-висок е делът на 18–30 годишните – 68% от случаите, за които се съобщава в Информационния бюлетин на Пресцентъра на
МВР. Това се дължи на обстоятелството, че поначало наркоманията
и обусловеното от нея девиантно поведение са проблеми, свързани
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главно с младежката възрастова група. Сред пострадалите от тази
група има членове на наркогрупировки, получили тежки травми, водещи до осакатяване или смърт, но също и наркопласьори с леки
наранявания при сбивания в дискотеки, в младежки компании и др. 3
На следващо място е групата на 31–40 годишните – 27%. Тя
обаче е водеща по отношение на тежките престъпления, главно на
убийствата, тъй като към нея спадат лица с позиции и опит в престъпния бизнес. Покушенията над тях са свързани със стремеж за отнемане на тези позиции или отмъщение 4 .
Около 5% от жертвите, за които има данни от същия източник,
са деца. Засилената употреба на наркотици в младежка среда – училища, дискотеки и др., както и интензивните контакти с връстници,
са предпоставки за въвличането на подрастващи в разпространение
на дрога, за свързването им с организирани престъпни структури и
за произтичаща от това виктимизация. Данни от изследвания показват, че употребата на наркотици започва най-често на 13 г. с тенденция към повишаване през следващите години до пълнолетието
[1, с. 43]. Този продължителен период крие сериозни опасности,
свързани с посочените по-горе обстоятелства.
От друга страна, “търсейки възможности за легализиране на
парите си, натрупани по време на югоембаргото, контрабандата на
стоки за масово потребление и силовото застраховане, криминалните групировки инвестират в дискотеки, нощни клубове и други увеселителни места, посещавани от млади хора, главно непълнолетни”
[2, с. 26]. Това създава предпоставки за вербуване на наркопласьори
от тези среди и за превръщането им в престъпници и жертви. Подрастващите са предимно пласьори на ниски нива, които понасят съ-

3

През ноември 2006 г. двама гълтачи на дрога на 20 и 25 г. са заловени след полет
от Франкфурт. Единият изпада в тежко състояние в резултат на поетата дрога, но
лекари от института “Пирогов” го спасяват.
4
През юли 2005 г. във връзка с конкуренция за водещи позиции в наркобизнес са
убити Антон Милтенов – Клюна, 31 г., връстникът му Николай Добрев и Иван
Тодоров – 35 г.
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ответни санкции при неизплащане на дължими суми от продажба на
наркотици.
Макар и сравнително рядко, малолетни пласират дрога и във
връзка с това се излагат на риск от насилие с много тежки последствия поради ранната им възраст, беззащитност и неопитност. По
данни на специалисти и неправителствени организации това са
главно ромски деца, лишени от нужния родителски контрол и закрила.
Участието на лица в напреднала възраст в наркобизнес и виктимизирането им във връзка с него е значително по-ограничено.
Данни от наказателни дела и от Информационния бюлетин на Пресцентъра на МВР показват единични случаи на пострадали от побой
възрастни наркопласьори.
Близо 92% от жертвите, за които има данни от наказателни
дела, са български граждани. Пострадалите чужденци са главно от
страни в Близкия Изток. Те са участници в трафик и разпространение на наркотици заедно с български групировки 5 .
Пострадалите с двойно гражданство са главно българки, въвлечени в наркотрафик от криминално проявени араби, турци, австрийци, италианци, с които съжителстват. Виктимизацията им се
свежда не само до физически травми вследствие на преживяно насилие, но и до социалните последствия, свързани с криминализирането, залавянето и осъждането им. Тези последствия са значителни,
като се има предвид, че при смесените бракове или съжителство на
семейни начала обикновено има деца.
4. Виктимни места, време и средства за виктимизация
Виктимни места по отношение на убийствата на участници в
престъпна дейност, свързана с наркотици, са главно ресторанти,
дискотеки, клубове, кафенета. Близо 53% от покушенията са извършени вътре и около тях, според данни от Информационния бюлетин
5

Сириецът Лукман Ибрахим е убит през юли 2004 г. на улица в София.
Престъплението е свързано с раздори по повод на пресечени наркоканали и
неиздължени пари от наркосделки.
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на Пресцентъра на МВР. Обикновено това са заведения, посещавани
често от пострадалите, което е дало възможност на килърите да ги
наблюдават и да установят навиците им 6 .
Тридесет и шест процента от престъпленията са извършени на
булеварди, кръстовища, улици пред домовете на пострадалите, на
оживени пътища край населени места и курорти. Някои от жертвите
са разстреляни в автомобилите им от лица, пътуващи с други леки
коли или мотоциклети 7 . Оживените улици и кръстовища са рискови
места и за минувачи, попаднали там случайно по време на нападение над лица, свързани с престъпен бизнес или престрелка.
Делът на убийствата, извършени в квартири, главно в тези на
пострадалите, или в хотели, където те са отседнали, е 7%. Жилищните домове са виктимни места и за граждани, които живеят в
съседство с криминално проявени лица. Това е валидно особено когато става дума за употреба на взривни вещества. Виктимизацията
на тези граждани се свежда не само до физически травми, но и до
материални щети, свързани с повреди на имуществото им и разходи
на средства за тяхното отстраняване.
Само 2% от убийствата са извършени в безлюдни местности
извън населени места. Това е обяснимо, като се вземе под внимание
обстоятелството, че в много случаи става дума за показни разстрели
и демонстрация на сила. От друга страна, потенциалните жертви се
самопредпазват, като избягват такива места, имайки предвид риска,
свързан с престъпната им дейност.
Виктимизацията вследствие на телесни повреди, нанесени като
наказание за провалени сделки или неиздължаване, се осъществява
най-често в квартири, където се прави наркобизнес, или в домовете
на пострадалите. Наркомани, разпространяващи дрога, нерядко стават жертви на побой в паркове и градини, където се опитват да я
6

На 4 юни 2004 г. двама килъри, преоблечени като свещеници, извършват
показен разстрел, свързан с разчистване на сметки между наркогрупировки в
заведението “Арт Декор” на Симеоновско шосе.
7
Опитът за покушение над К. Димитров (Косьо Самоковеца) на 31 май 2003 г. е
извършен на пътя между София и Боровец, недалеч от Пасарел. Като пример
може да се посочи и стрелбата по автомобила, в който пътува И. Варсанов.
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пласират. Според данни от наказателни дела виктимни места са Борисовата градина, околностите на заведението “Баба Яга” и др.
С оглед на типа на населените места, където най-често се
осъществява виктимизация, свързана с разглежданата престъпна
дейност, може да се посочи, че тя е характерна главно за големите
градове и най-вече за столицата. Там съществуват подходящи условия за развитие на наркобизнес, свързан с доставка и разпространение на дрога – пристанища, хотели, увеселителни заведения и др., а
също и за прикриване на престъпленията и техните извършители.
Поради това там се създава и виктимогенна обстановка 8 .
В малките селища и местностите извън тях по-рядко има такива условия. Виктимизация от разглеждания тип там съществува
във връзка с отглеждане и укриване на суровини за производство на
наркотични вещества, както и с нелегални лаборатории, някои от
които се намират извън селищата.
Саморазправата между членове на престъпни наркогрупировки се извършва предимно на територията на България. С оглед на
спецификата на организираната наркопрестъпност обаче трябва да
се отбележи, че част от насилствените престъпления, главно убийствата на изявени участници в криминалната дейност, се извършват на
чужда територия, където пострадалите се укриват, за да се предпазят от действията на враждебни групировки. Връзките на българските престъпни групи с чуждестранни криминални структури също
допринасят за виктимизирането зад граница, тъй като съвместният
бизнес поражда противоречия, които се разрешават по насилствен
път в други страни 9 .
8

През август 2004 г. в центъра на Бургас около 2 часá през нощта е убит Димитър Видев – Релакса. Ранен е и Тодор Стамов – Търновеца. Двамата пострадали са участници в организирана престъпна дейност, свързана и с наркотици.
Извършителите са стреляли от автомобил в момента, когато Видев и Стамов са
се качвали в своята кола.
9
Убийството на Константин Димитров – Косьо Самоковеца, е извършено през
декември 2003 г. в Амстердам. То е резултат от разчистване на сметки, свързани с
организиран престъпен бизнес с наркотици и проститутки. Подобeн е случаят с П.
Пантев, убит на остров Аруба.
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Виктимен период от денонощието са главно късните вечерни и
ранните нощни часове. Близо 87% от убийствата, свързани с разчистване на сметки между групировки, за които има данни в Информационния бюлетин на Пресцентъра на МВР, са извършени през
тези интервали. Това е времето, през което потенциалните жертви се
намират на изброените виктимни места – ресторанти, барове и т.н.,
или се прибират от тях, което ги прави удобна мишена за извършителите.
Сравнително по-рядко убийства на лица, ангажирани с организирана престъпна дейност, се извършват през деня, тъй като оживлението и задръстванията по улиците затрудняват подготовката и
осъществяването на покушенията. От друга страна обаче, показните
разстрели имат по-голям ефект, когато се извършват пред очите на
много хора по време, считано от гражданите за безопасно, тъй като
представляват демонстрация на сила и безнаказаност.
Спецификата на виктимизацията, свързана с престъпната дейност на организирани наркогрупировки, личи и по отношение на
средствата за извършване на престъпленията, водещи до нея. Организираните структури, занимаващи се с наркотици, разполагат с
пари за осигуряването и с необходимите връзки и възможности за
незаконното притежаване и употреба на оръжие, предназначено за
нанасяне на много сериозна вреда – снайпери, гранатомети и др.
Войните между групировки, които неизбежно съпътстват наркобизнеса, изискват снабдяване с такова оръжие и подготовка за използването му.
Често се употребяват взривни вещества, което е нетипично за
традиционната престъпност. Характерни са и палежите на имущество – леки автомобили, жилища и др., като предупреждение за предстояща разправа или като начин за прикриване на следи от вече
осъществено насилие 10 .
10

През втората половина на август 2003 г. рано сутринта на паркинг в гр. Русе
умишлено е запален автомобил “БМВ”. Според данни на полицията палежът е част
от наказателна акция, осъществена от хората на Антон Милтенов – Клюна.
Престъплението е насочено към Бисер Миланов – Петното, заради намесата му на
наркопазара в региона и заради други неуредени сметки.
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Типично за организираната наркопрестъпност средство, водещо до виктимизиране, е самата дрога. Виктимогенното ù действие
се проявява при убийства чрез инжектиране на свръхдоза, чрез увреждания при пренасяне на наркотици вътре в организма на преносителите и в най-широк смисъл – чрез вредата от наркоманията.
Разглеждният тип виктимизация рядко е резултат от употребата на остри, режещи предмети, на вещи, свързани с бита, и от ръкопашен бой. Те са характерни главно за съпътстващите престъпления, извършвани от наркомани.
5. Виктимогенни фактори, свързани с организираната
наркопрестъпност
Виктимогенните фактори, свързани с наркопрестъпността, могат да бъдат групирани въз основа на различни критерии. С оглед на
сферите, в която се генерират, се обособяват няколко основни
групи.
5.1. Фактори от социално-икономически тип са бедността и
безработицата. Данни от наказателни дела срещу извършители на
наркопрестъпления доказват, че доста от участниците в наркоразпространение, главно на ниските нива на престъпната йерархия,
търсят изход от материални затруднения чрез тази криминална
дейност. Това се отнася главно за роми, за непълнолетни и младежи,
принудени да си осигуряват доходи без оглед на средствата. Попадането им в престъпна среда ги прави зависими от нея и по този начин допринася за виктимизирането им. Като пласьори на наркотици
те са изложени предимно на риск от телесни повреди, причинени
при побой за неиздължаване на пари от продажбата.
Безработицата също играе виктимогенна роля. Тя действа по
отношение на нискоквалифицирани лица, които нямат шансове да
намерят добре платена работа. За тях алтернатива на трудова заетост става участието в престъпен наркобизнес с произтичащия от
него виктимогенен риск.
Виктимогенното действие на разглеждания фактор се проявява
и по отношение на безработни специалисти в областта на химията,
фармацията и др, които имат нужната подготовка да се включат в
незаконно производство на дрога. Липсата на криминален опит и на
37

умения за адаптиране към криминална среда засилват риска от превръщането им в жертви на престъпни посегателства.
Доколкото наркоманията и свързаната с нея престъпност не са
рядко явление в среди с висок социален и икономически статус, презадоволеността също трябва да се посочи като виктимогенен фактор от разглеждания тип. Жертви на организирани структури, занимаващи се с наркотици, стават платежоспособни наркомани, доколкото самата употреба на дрога сериозно и тежко ги уврежда. Тези
лица лесно могат да бъдат изнудвани чрез болестната им зависимост
не само да купуват дрога, но и да изпълняват поръчки на престъпниците. Връзките с влиятелни политически, културни и бизнес
среди, които някои от тези жертви притежават, имат допълнителен
виктимогенен ефект, свързан с риск от насилие при неизпълнение на
поръчки, както и със загуба на престиж, ако бъдат разкрити контактите им с престъпниците.
5.2. Факторите от социално-психологичен тип произтичат от
антисоциални нагласи, свързани със стремеж към забогатяване без
оглед на средствата. Той води до оправдаване на престъпната дейност, стига тя да е доходоносна и добре прикрита. Криминогенна и
виктимогенна роля играят житейски максими от рода на “парите не
миришат”. Толерирането на богатството, независимо от произхода
му, стимулира участниците в организирана престъпна дейност да
излагат на риск живота, близките и имуществото си в името на големи печалби и власт. Макар и в по-малка степен, това се отнася и
за дилърите на по-ниски нива.
Особено подвеждащо по отношение на младежи и непълнолетни, включени в наркоразпространение, е мнението, че това е своеобразен бизнес. Влиянието на този фактор се проявява в тясна
връзка със стремежа към облагодетелстване без оглед на средствата.
Виктимизацията на участници в трафик и производство на дрога,
както и на лица, отглеждащи растения, от които се получават упойващи вещества, също нерядко е свързана с убеждението, че това е
бизнес, като криминалната му страна и свързаният с нея риск остават в сянка.
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Като виктимогенни фактори по отношение на наркозависимите лица могат да се разглеждат някои от причините за широкото
разпространение на наркоманията. Те са свързани с ценностната
криза в обществото през годините на прехода. За голяма част от хората, особено тези в юношеска и младежка възраст, социалният
стрес бързо придобива трайни личностни измерения. Отсъствието
на ясна и достатъчно близка перспектива за професионална и личностна реализация предразполага към търсене на палиативни решения, включително чрез създаване на зависимости, към които спада
наркоманията. Употребата на дрога е предпоставка за връзки с криминално проявени лица и структури, както и за произтичаща от това
виктимизация.
Превръщането на употребата на наркотици в мода главно в
юношеските среди също има разностранен виктимогенен ефект – от
разстройства на здравето и поведението до ангажиране с престъпна
дейност и поемане на виктимогенни рискове. Според свидетелски
показания и медицински експертизи, приложени към проучените
наказателни дела, преобладаващата част от юношите, уличени в
разпространение на дрога, са започнали да я приемат или пласират
главно от любопитство и лекомислие, както и поради стремеж да не
изостанат от връстниците си.
Виктимогенен фактор от разглеждания тип, който действа по
отношение на подрастващите, е липсата на родителски контрол и
възпитателна работа в семейството. Както беше посочено, проблемите, свързани с наркоманията и наркопрестъпността, засягат главно младежката възрастова група, но в голяма степен и непълнолетните. Отсъствието на ранна превенция срещу дрогата, чийто основен субект са родителите и семейството като цяло, е мощен криминогенен и виктимогенен фактор по отношение на децата.
5.3. Факторите от организационно-институционален тип са
свързани с дейността на полицията, съда, образователни институции, детски заведения и неправителствени организации.
Виктимогенен фактор по отношение на участниците в престъпни групи, занимаващи се с наркотици, в някои случаи са ефективните действия на правоохранителните и правораздавателните
39

органи. Успешните полицейски акции, свързани с пресичане на канали за трафик и разпространение на наркотици и задържане на
престъпници, водят до сблъсъци на криминални групировки
вследствие на накърнени интереси и стремеж за самосъхранение
при променените условия. Провалите в престъпната дейност, от които групировките търпят големи загуби, се заплащат от виновниците с изтърпяване на сурови наказания. Същият ефект има и осъждането на участници в престъпна дейност, тъй като е свързано с разчистване на сметки заради предателство и със заплахи или премахване на свидетели.
Към разглежданата група фактори спадат и някои слабости в
работата на полицията и съдебната система. Неразкриването на
престъпленията и неосъждането на извършителите окуражават престъпниците и създават условия за саморазправа между враждуващи
наркогрупировки.
Виктимизиращо действие по отношение на наркомани, някои
от които се занимават и с наркоразпространение, оказват недостатъците в дейността на образователни, здравни и социални институции. Широкото разпространение на наркотиците и интензивното “зарибяване” на подрастващи завари българското училище до
голяма степен неподготвено да реагира адекватно в тази ситуация.
Изследванията показват, че училището не е сред най-активните субекти на превенция на наркоманията и наркопрестъпността. Само
13,5% от анкетираните ученици разчитат на информация с превантивна стойност по тези проблеми от преподавателите [1, с. 75]. В резултат на това училището се превърна в удобен терен за наркобизнес и източник за попълнение на организирани престъпни мрежи.
От друга страна, фактът, че много деца не посещават учебни и детски заведения, също има не само криминогенен, но и виктимогенен
ефект. Отпадането от училище на голям брой деца, главно роми, е
предпоставка за попадането им в мрежи на организирана наркопрестъпност в качеството на наркомани и дилъри.
За това допринася и неразвитостта на социалните услуги и поконкретно липсата на своевременно социално подпомагане на социално слаби лица и семейства. Кризисните ситуации, в които изпадат
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много от тях, са причина за превръщането им в аутсайдери и маргинали, водещи начин на живот, свързан с различни прояви на социална патология, в това число наркомания и наркопрестъпност. Във
връзка с това рискът от виктимизиране на тези лица силно нараства.
Дезорганизацията в системата на здравеопазването, водеща до
липсата на добри условия за лечение на наркоманията, при интензивно “зарибяване” и разширяване на пазара на наркотици в България облекчава тези процеси, както и свързаната с тях виктимизация.
Голяма част от наркоманите, които се нуждаят от лечение, не могат
да го получат поради ограничените възможности на специализираните звена и лошите условия в тях. Нуждата от дрога трайно ги обвързва с престъпните групировки и ги поставя в тяхна услуга.
5.4. Виктимогенните фактори от личностно-поведенчески тип
в голяма част от случаите съвпадат с криминогенните фактори, породени в личностната сфера. Това е лесно обяснимо, като се има
предвид, че много от жертвите са участници в престъпна дейност.
Данни от наказателни дела показват, че пряко отношение към разглеждания тип виктимизация има стремежът към облагодетелстване по престъпен начин. Този фактор е налице и при традиционната престъпност. Специфичното му действие при организираната
наркопрестъпност се дължи на обстоятелството, че извършителите
разчитат на големи печалби, луксозен живот, пътувания, а в някои
случаи и власт, постигнати с малко усилия и за кратко време.
Алчността е сред основните стимули за включване в престъпен наркобизнес и главните фактори за виктимизирането на наркобосове и други участници в него. В тези случаи тя е съизмерима с
мащабите на печалбите и степента на риска. Алчност и авантюризъм стимулират “гълтачи” или “мулета” да поемат разностранен
риск, свързан с евентуални увреждания от поемането на дрога с цел
укриване и пренасяне, а също и с физическа разправа в случаи на
провал.
Мощен виктимогенен фактор е зависимостта от наркотици.
Пристрастяването към тях в много случаи е решаваща предпоставка
за податливост към манипулации и включване в престъпни действия
срещу осигуряване на дози за лична употреба. Мъчително протича41

щата абстиненция и продължителното, скъпоструващо лечение
също допринасят за трайно ангажиране на наркомани с трафик и
разпространение на наркотици, както и за свързана с това виктимизация.
С оглед на спецификата на организираната престъпна дейност
и на виктимогенните процеси, свързани с нея, заслужава да се отбележи, че злоупотребата с упойващи вещества създава предпоставки
за включване в престъпна дейност главно на ниските нива в криминалната йерархия. Анализът на наказателни дела и беседите с полицейски служители показват, че е налице тенденция към по-високите
нива да се насочват дилъри, които не употребяват дрога, тъй като са
по-надеждни и по-сигурни с оглед на груповата дейност. По същите
причини сред осъдените за наркопрестъпления рядко се срещат алкохолици.
Виктимогенни фактори от разглеждания тип са неинформираността, наивността и доверието. Типичен пример за виктимогенното действие на наивност и неинформираност са децата, пострадали вследствие на участие в разпространение и употреба на дрога.
Действието на тези личностни особености се проявява често при
лица, въвлечени в наркобизнес от интимни партньори или приятели,
каквито са част от жените, пренасящи дрога.
Тези фактори действат и при някои от производителите на суровини за производство на дрога. Фактът, че са жители на слаборазвити райони на страната, създава предпоставки за по-лесно прикриване на престъпната дейност, но едновременно с това и за неинформираност при осъществяване на връзки с ловки и опитни престъпници.
5.5. Специфични за организираната наркопрестъпност фактори
се пораждат в сферата на “бизнесотношенията” между отделните
престъпни групи и вътре в тях. Според изследователска информация най-силно виктимогенни са факторите, свързани с накърняване
на интереси на престъпни формирования. Проведената анкета и беседите със служители от звената за борба с организираната престъпност и криминалната полиция показват, че на първо място е конкуренцията между престъпни групировки. Над една трета – 36,5% от
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запитаните са на това мнение. Според тях виктимизирането на участници в престъпна дейност, свързана с наркотици, е резултат главно
от конфликти между престъпни структури за надмощие в наркоразпространението. Борбата за елиминиране на конкуренти и лидерство
в регионален и национален мащаб довежда до тежки насилствени
престъпления. Особено динамични процеси за преразпределение на
зоните на влияние се развиват през последните години в Пловдив,
Варна, В. Търново, Перник и най-вече в София. Ескалират сблъсъците между столични престъпни групировки, провокирани от стремежа към надмощие при експлоатацията на хероиновия пазар. Навлизането на синтетичната дрога и свързаната с това борба за доминиране на пазара също доведе до интензивни криминогенни и виктимогенни конфликти в престъпния свят. Накърняването на интереси на организирана структура от отделен участник в нея чрез
присвояване на пари или дрога също е посочено сред водещите виктимогенни фактори – 31,2% от служителите са обърнали внимание
на този проблем.
Виктимизиращ ефект има нарушаването на вътрешногруповите норми. Като най-силно виктимогенна се очертава нелоялността
към престъпна групировка, изразяваща се в своеволие, неподчинение, несвоевременно издължаване, опити за преминаване към друга
групировка, “двойна игра” чрез служба на различни групировки едновременно, изнасяне на информация и др. Такова е мнението на
близо 36% от анкетираните служители, като 16,7% уточняват, че
особено тежко се наказва нелоялността към лидер на престъпна група. Виктимогенното действие на този фактор е обусловено двустранно. Съвременният наркобизнес се осъществява почти изцяло в
организирана форма от йерархични структури, чието съществуване
и функциониране е немислимо без групови норми. Съблюдаването
им обаче предполага толерантност и зачитане на интересите на другите, докато за силовите структури са характерни егоистични интереси, налагане на авторитет и влияние чрез груба сила и безцеремонност. Това противоречие има двупосочен виктимогенен ефект –
от една страна, нарушаването на йерархията и вътрешногруповите
изисквания води до провали, свързани с човешки жертви. От друга
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страна, виктимизирането настъпва като резултат от стремежа на
групата да се освободи от провинилите се членове или да ги накаже
чрез силови мерки.
Други 16,7% от служителите са акцентирали върху виктимогенния заряд на отказа да се сътрудничи на организирани престъпни
структури. Около половината от тях са констатирали действието на
този фактор по отношение на лица, въвличани в наркоразпространение и наркотрафик чрез изнудване и заплахи, свързани с криминалното им минало. Това действие се проявява по време на конфронтация между групировки, когато ударите са насочени към найверните хора на противника. Наред с това обаче предаността към
определена престъпна структура или лидер играе предпазваща роля
по отношение на вътрешногруповите взаимоотношения.
Несъобщаването в полицията за отправени заплахи също е
сериозен виктимогенен фактор. Близо 22% от служителите са го посочили, като са обърнали внимание на двойната мотивация, която
предизвиква нежелание да се търси помощ срещу такива заплахи.
От една страна, в тази насока влияе страхът от отмъщение, а от
друга – стремежът за прикриване на собствената престъпна дейност.
Процентите са повече от 100, тъй като е възможно посочването на
няколко отговора.
Прави впечатление, че над една пета – 21,7% от анкетираните
служители, не са посочили виктимогенни фактори, което може да се
обясни с високата латентност на престъпленията и с присъщата на
престъпните формирования затвореност, но вероятно и с обстоятелството, че възприемат участниците в тях като престъпници и в
много по-малка степен като жертви.
Направеният анализ показва силната виктимогенност на наркопрестъпността, изразяваща се в значителния брой на пострадалите, широкия диапазон на застрашените лица и групи и тежестта на
уврежданията. Жертвите на убийства и телесни повреди, свързани с
участие в наркобизнес, най-често са млади хора и по-рядко на
средна възраст. Децата, най-вече непълнолетните, могат да бъдат
определени като високорискова група поради интензивните процеси
на “зарибяване” сред тях, както и поради естествената за възрастта
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им незрелост. Виктимни места най-често са заведенията, посещавани от жертвите, оживени кръстовища и улици, по които те обикновено преминават с колите си, и улиците пред домовете им. Това,
както и обстоятелството, че покушенията често се извършват в оживени часове, излага на голям риск граждани, които не са свързани с
наркопрестъпността.
Освен фактори от социално-икономически, организционно-институционален, социално-психологически и личностно-поведенчески тип, които макар и по-специфичен начин се проявяват при
всички видове престъпност, за виктимизиране вследствие на свързана с наркотици организирана престъпна дейност допринасят и някои специфични фактори, генерирани в процеса на “бизнес” контактите, и вътрешногруповите и междугруповите отношения в престъпната среда. Те се отнасят до накърняването на интереси на групировки, нелоялност към престъпни структури и лидери, но също и
до дълбокото противоречиворечие между колективната дейност,
предполагаща толерантност и кооперативност, и манталитета на
престъпната среда, който се характеризира от алчност, егоизъм и
безскрупулна авторитарност. Изобилието от виктимогенни фактори,
генерирани в различни сфери, и обстоятелството, че голяма част от
пострадалите също са извършители на наркопрестъпления, прави
превенцията на виктимизацията извънредно сложна и налага обстойното ù проучване.
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КРИМИНАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
АСПЕКТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
НАРКОПРЕСТЪПНИЦИ

1. Темата за детската наркопрестъпност започна да се появява
по-осезателно в средата на 90-те години на миналия век, но остана и
става все по-актуална и днес. В настъпващите демократични промени се внедриха и нови, остро негативни изменения в битието на
младите хора, белязани от въвличането им в престъпления, свързани
с наркотици. В това отношение беше постигнато известно изравняване между българските и западноевропейските “стандарти”, до голяма степен предшестващи приемането на страната ни в Европейския съюз. Това налага перманентно изучаване както на глобалните
процеси на развитие на наркопрестъпността, така на иманентните
субективни характеристики и предпоставки, деформиращи и десоциализиращи личността на подрастващите във взаимодействието им
с различните девиантни форми на социалната микросреда. Важността на подобни анализи произтича от необходимостта да се моделират и реализират по-ефективни програми за индивидуална превенция срещу извършителите на незаконни действия, свързани с
наркотици.
Влиянието на десоциализацията и криминалната социализация
за деформиране на младата личност е проблем, към който проявяват интерес редица науки (наказателно и пенитенциарно право, криминология и др.). Това е така, доколкото се търси от различна глед46

на точка причинно-следствената връзка в създаването и реализацията на престъпната личност.
Особено внимание на противоречивия характер на социа-лизацията, определящ девиантните и криминогенни промени в личността на подрастващите и обкръжаващата я среда, се отделя и в
криминално-психологическите анализи [1, 301–321; 5, 20–51]. Като
относително самостоятелна обществена дисциплина 1 , криминалната
психология разглежда десоциализацията като процес на деструктивни изменения на личността в зависимост от степента на възприемане на нормите и правилата на престъпна субкултура. Найчесто тя се разкрива като начален, протичащ с различен темп стадий, иманентно присъщ на криминалната социализация. Налице е
кризисно нарушаване на позитивните морално-психологически и
поведенчески стереотипи, изградени в определен жизнен цикъл от
време. В криминалнопсихологически план криминалната социализация е специфичен процес, при който се извършва навлизане, акумулиране и възпроизвеждане от личността на престъпен опит, на
антисоциални връзки и отношения в нейния собствен опит. Практически израз на този своеобразен процес са различните ù поведенчески прояви в диапазона от елементарни девиации до извършване
на криминални престъпления, каквито са и наркопрестъпленията.
Изучаването на този “механизъм”, особено що се отнася до социалните и индивидуално-психологическите деформации при непълнолетните извършители на наркопрестъпления, по необходимост
произтича от реалното място на маловръстните във възрастовата

1

Недостатъчно обосновано е мнението на някои автори да разглеждат криминалната психология като отрасъл (раздел) от юридическата (правна) психология. Това произтича от произволното опериране с понятието “престъпен (противоправен)
умисъл” и неговото формиране като предмет на криминалната психология. Според признанието на самите автори, “този въпрос е неясен и остава такъв поради отсъствието на сериозни изследвания в тази област [1, с. 302].
Като относително самостоятелна наука и дисциплина криминалната психология
възниква и се развива на границата между криминологията и социалната психология.
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структура на наркопрестъпността, от разширяване на тяхното участие в свързаните с нея противоправни действия.
2. В криминологичен план, обективните данни относно дела
и криминалната активност на непълнолетните правонарушители са
впечатляващи и допринасят за определяне на младежкия облик на
наркопрестъпността. Според полицейската статистика, относителният дял на извършителите на наркопрестъпления от възрастовата
група на 14–17-годишните средно за периода 1998–2005 г. е 15,8%, с
което заемат второ място след внушителния за младежите (18–31 г.)
дял от 70,1% (фиг. 1). Акцентира се на този момент, за да се отбележи ролята на подрастващите като постоянен резерв на групата на
най-активните наркоразпространители, а впоследствие и млади рецидивисти.

над 40 г.
6%

31–40 г.
7,8%

до 14 г.
0,3%

14–17 г.
15,8%

18–30 г.
70,1%

Фиг. 1. Възрастова структура на извършителите на
наркопрестъпления за периода 1998–2005 г.
Тревожен е и фактът, че при съпоставяне на криминалната активност на непълнолетните с тази на възрастното население се очертава високо равнище на криминализация (разбирана като крайна
форма на криминална социализация) на подрастващите. За периода
1998–2005 г. тя надвишава многократно тази на отделните възрас48

тови групи след 31 години. За възрастовата група на 31–40-годишните
тя е 10,3 на 100 хил. души, а тази на лицата над 40 години е средно
3,6 на 100 хил. души наказателно отговорно население. Същевременно криминалната активност на маловръстните е незначително
по-ниска от младежката – средно 55,6 на 100 хил. непълнолетно население, срещу 68,7 извършители на наркопрестъпления на 100 хил.
души от младежкото население в страната.
Крайно безпокойство буди трайната тенденция към разширяване криминалния контингент от непълнолетни извършители
на наркопрестъпления през последните години на наблюдавания период. Ако 2000 г. се вземе за начало на нейния “възход”, увеличението на броя маловръстни правонарушители за 2005 г. е близо
6,5 пъти. Най-голям е абсолютният им брой през 2004 и 2005 г. –
респективно 415 и 419 души (вж. фиг. 2). Този ръст е значим – 59,4 %
през 2005 г. спрямо средния брой (249 души) за проучвания период.
Заслужават внимание и данните от полицията, според които за
първото шестмесечие на 2006 г. са регистрирани като наркоразпространители 586 непълнолетни лица срещу 564 лица за същия период
на 2005 г. Ярка тенденция на увеличение бележи и тяхната криминална активност през 2005 г. – 104 души на 100 хил. непълнолетно
население. Видно е, че и при непълнолетните наркопрестъпници
“активността на личността следва процеса на социализация главно в
негативна посока” [8, с. 190].
Заслужава да се отбележи наличието на известна тенденция
към използване на малолетни лица за пренасяне и пласиране на
дрога поради факта, че не носят наказателна отговорност. Ранното
им приобщаване към ценностите на криминалната субкултура ги
превръща в сигурен резерв на престъпния наркоконтингент. За периода 1998–2006 г. техният брой е общо 38, с най-висок относителен дял през 2004 г. – 0,4%, при средно за периода 0,3% (вж. фиг. 1).
През същата година криминалната активност на децата (до 13 г.) е
нараснала до 2 на 100 хил. малолетни (при 0,9 на 100 хил. деца за
целия период).
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Фиг. 2. Брой непълнолетни извършители на наркопрестъпления за
периода 1998–2006 г.
Забележка: Броят на регистрираните наркопрестъпления през 2006 г.
се отнася само за първото шестмесечие.

Криминологичната характеристика на извършителите на наркопрестъпления от групата на маловръстните позволява да се съди
за дълбочината на нейната девиантна реализация, за особеностите
на антиобщественото поведение и специфичните тенденции в развитието ù като попълнение на следващите възрастови групи, гравитиращи в сферата на организираната наркопрестъпност.
3. Социално-демографският възрастов признак характеризира
извършителя на наркопрестъпление преимуществено от неговата
външна страна. Това не разкрива връзката му с макро- и микрогрупи
от социалната среда, материално-духовната му принадлежност към
определена престъпна съобщност, тяхното взаимовлияние, предизвикващо дълбоките дефекти в социализацията на индивидуално
равнище.
50

Противоречивите негативни изменения в социализацията на
непълнолетните наркопрестъпници могат да бъдат представени по
различен начин. При всеки от тях обаче социалната среда посредством разнообразието си от фактори обуславя наличието и функционирането на различните групи, в които се формира и се подготвя реализацията на подрастващите.
Криминалната реализация на непълнолетните в областта на
наркопрестъпността обикновено се предшества от няколко фази на
протичане на социализацията. В последователност те могат да се
определят като проява на частична дефективност в социализационния процес: десоциализация – криминална социализация. Казано условно, всеки един от тези процеси се проявява като своеобразен резултат чрез относително обособен социално-психологически
“механизъм”, свързващ три взаимозависими сфери: криминална
субкултура – престъпен опит – мотивационно ядро (вж. фиг. 3).
Независимо от различията в обемно-съдържателно отношение, именно в своята взаимна обвързаност те обуславят промените в
социализацията на личността, степента на криминализация, а също
така в определена поведенческа форма и нейната криминална реализация. От теоретико-познавателна гледна точка една от очертаните
по-горе сфери представлява относително самостоятелен аспект на
криминално-психологически анализ, допълващ и обогатяващ всяко
криминологично изследване на престъпна дейност при непълнолетните извършители на наркопрестъпления.
3.1. Като социален феномен, в неговата многообразна теоретична обосновка, криминалната субкултура се приема нееднозначно от криминолози, социолози и изследователи в областта на социалната и криминалната психология. Имат основание авторите,
критикуващи социално-детерминистичната основа на възникване и
развитие на криминалната субкултура, игнорираща въздействието на
различните фактори на социалната среда [8, 363–367; 7, 120–144].
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Фиг. 3. Социализация и криминална реализация
От друга страна, без да се подменя ролята на средата (макро- и
микросреда), а именно поради тази среда, под криминална субкултура се разбира “съвкупността от духовни и материални ценности,
регламентиращи и уреждащи съществуването и престъпната дейност на криминалните общности, което способства за тяхната жизнеспособност, сплотеност, криминалната активност и мобилност,
приемствеността на поколенията правонарушители” [5, с. 73]. Основа на криминалната субкултура съставляват норми, ценности, начини на поведение, които рядко контрастират, противостоят и отхвърлят
тези на гражданското общество. В този смисъл налице е закономерност, според която “субкултурните общности са толкова по-сплотени и отличаващи се от господстващата култура, колкото по-енергично и рязко я отхвърлят” [1, с. 412]. Например, групата на нарко52

маните е по-устойчива от тази на джебчиите, но по-малко интегрирана от групата на наркопласьорите, в която се включват и непълнолетни лица.
От казаното по-горе е видно, че основен носител на криминална субкултура е престъпната група (наркогрупа), а в личностен план – криминално проявено лице или рецидивист. Социалната
и психологическа вреда от въздействието на тези два субекта е агресивното навлизане в средата на официалните социо-културни
общности (семейство, училищни колективи, неформален приятелски кръг и др.), девалвиране с влиянието си на тяхната ценностна
система и насаждане в нея на свои негативни правила и атрибути.
Това води до откъсване на непълнолетни лица от нормалния ритъм
на живот в естествената микросреда, до ускоряване на процеса на
десоциализация и привличането им в друг свят, “освободен” от всякакви форми на социален контрол. Включването им в груповата
дейност на наркоразпространителите ги превръща в носител на субкултурата на наркопрестъпниците като специфична подсистема от
цялостната култура на престъпния свят [5, с. 79].
Утвърждаването на криминалните субкултурни ценности,
норми и правила на поведение сред непълнолетните и младите пълнолетни извършители на наркопрестъпления е от съществена важност за дълготрайно съществуване на наркогрупата, доминирането ù
над останалите престъпни общности, възпроизвеждане и професионализиране на състава.
Може да се посочат няколко специфични механизми от криминално-психологическо естество за възпроизводство на наркогрупите с лица от средата на подрастващите, съобразно критерия “носител” на криминална субкултура. Първо, когато някой от “ветераните” на наркогрупа набира нови членове измежду ученици, опитващи дрога, или криминално проявени той убедително представя пред
тях престижността на дилърския “занаят”, възможността за бързо
забогатяване, приключения, динамика, приятни усещания и т.н. Второ, когато опитен наркодилър или рецидивист използва личния пример при пласиране на дрога за обучение на маловръстни наркопла53

сьори 2 , той ги премира при прилагане на нови криминални техники
на “зарибяване” и др. Трето, когато чрез наркогрупата се създава
атмосфера на загриженост и признание за проявено “майсторство”
при избягване на репресия, за успешна разправа с конкурент, за
прилагане на нестандартни начини за пласиране на дрога и др. Тези
и редица други моменти показват признаци на оптимално усвояване
от младата личност на нормите и ценностите на криминалната субкултура и същевременно на пълна психологическа изолация от собствената нормална микросреда (семейство, училище, приятели и
др.).
Индивидуалните и групови въздействия, възпроизвеждащи
кадровия потенциал в наркопрестъпността, не само утвърждават съдържателните елементи на престъпната субкултура, но същевременно ускоряват процеса на десоциализация на младите хора до
степен на криминалното им социализиране. Както беше отбелязано,
това е и процес на активно усвояване на собствен, социален престъпен опит от подрастващите в разнообразни по характер условия на
средата и пряко участие в престъпни действия, свързани с наркоразпространение.
3.2. Сферата на социалния опит на извършителите на наркопрестъпления разкрива съществени страни в личностните деформации на човека и като резултат – включването му в престъпни субкултурни общности.
Погледнато в методологичен план, социалният опит съществува там, където е налице действащ субект и където “субстрат” на
опита е човешката практическа дейност. Тази дейност със своята
материална и духовна страна определя и характера на опита. По
своята същност социалният опит може да се определи като “специ2

Особено типичен е примерът с ломския наркодилър П.Б. – Сийката (47 г.), екстрадиран от САЩ, където е осъден на 10 г. лишаване от свобода за търговия с
дрога. Организатор на група непълнолетни разпространители на наркотици в
гр. Лом. Задържан е осем пъти за съхраняване и пласиране на хероин и амфетамини. След последния арест на 26.07.06 г. е осъден на 11 месеца затвор с мотива, че
е зависим наркоман.
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фична мяра на духовно-практическо усвояване, запазване (съхраняване, акумулиране) и възпроизвеждане на действителността от субекта (макросоциалната общност, групата, личността) в конкретни
обществено-исторически и социално-икономически условия на живот и дейност” [2, c. 90].
Тази най-обща характеристика на социалния опит позволява
третирането на девиантния опит (и в неговата крайна антисоциална
форма – криминалния опит) на личността като реален процес на
престъпна жизнедейност от обективна страна. От субективна страна той представлява съвкупност от усвоени и акумулирани знания,
престъпни умения и навици, мотиви и цели, проверени в ситуации
от собствената и груповата престъпна дейност.
Количествено-качествената характеристика на този двустранен процес е различна за всяка възраст. От социално-психологическа гледна точка, зрелостта (или незрелостта) на криминалния опит
при малолетните и непълнолетните правонарушители зависи преди
всичко от проблемите им в системата на социалните връзки и отношения с непосредствената (обкръжаваща) социална среда. До голяма степен именно проблемите, възникващи за решаване пред лица с
неукрепнал жизнен опит, пораждат в структурата му дефицити, които се запълват чрез включване, а впоследствие и активно адаптиране
на маловръстните към определени престъпни общности. Освен това
от естеството на техните възрастови социално-биологични и индивидуално-психически особености зависи приемствеността на престъпните поведенчески “образци”, типични за криминалната група,
за облика на отделни нейни членове или лидери.
Дълбочината на приемствеността и степента на възпроизводство на криминалния опит в личностния опит на подрастващите зависи както от противоречивото въздействие на редица фактори (социално-икономически, социални, социално-психологически и др.),
така и от адекватните (или неадекватни) поведенчески реакции на
младите хора. Това ги превръща от относително пасивен в активен
субект на субкултурни влияния, особено в средата на техните връстници и малолетните.
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Сравнително силно въздействащи са някои фактори от поведенческо и социално-психологическо естество, посочени както в
научноприложни изследвания, така и в мнението на анкетирани полицейски служители 3 . По-съществени от тях са следните:
Във връзка с поведението на възрастните в семейството
недостатъчният родителски контрол все по-често се откроява
като фактор, способстващ за отчуждаването и стихийността в социализацията на маловръстните, а също и за реализацията им в нелегалния наркобизнес. Категорични за родителската безконтролност и
бездействие са почти 57% от анкетираните полицаи, които имат
преки впечатления от криминалните прояви на непълнолетните
квартални дилъри и наркопласьори 4 .
Установеният “дефицит на положителни образци” за
социална реализация от 22,2% от анкетираните полицаи е структуроопределящ фактор за девиациите в детска и юношеска възраст,
насочени към употреба, държане и разпространение на наркотици.
Ограниченият кръг на тяхното индивидуално общуване, съсредоточено само в рамките на малка престъпна група, в тесен кръг на употребяващи дрога, с лидера или съучастници, обуславя проявата на
комуникационен и емоционален дефицит. Той се изразява в невъзможност за съпреживяване и подкрепа от близки хора, за откъсване
от престъпната общност и нейното десоциализиращо въздействие.
Дефицитът на позитивни образци в ценностната система
(правни, морални, волеви и др.) на макро- и микросоциално ниво
ускорява допълнително процесите на маргинализиране и криминализация на младата личност. Общовалидно за извършителите на
наркопрестъпления е, че посочените по-горе дефицити съзряват и се
3

Има се предвид анкетно проучване сред 119 полицейски служители, работещи
по линия “наркотици”. То е част от проведено в НИКК-МВР научно изследване
по проблемите на организираната престъпност за периода 1998–2005 г.
4
На 17.03.2006 г. в училищен двор на жк “Хиподрума” столични полицаи задържат Н.Ч. (17 г.). При обиск в дома на тийнейджъра откриват 1 кг. марихуана, а в
стаята му – 12 пакетчета амфетамин на прах. Близките на младежа не са обръщали
внимание на неговите прояви, тъй като той не злоупотребявал с наркотици.
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концентрират в прехода от детска към юношеска и младежка
възраст.
Първопричина за липсата, незрелостта и даже за неутрализирането на положителни образци в съзнанието и поведението на
подрастващите правонарушители в редица случаи представлява
деструктивното въздействие на семейната микросреда. Една от
задачите на криминалната психология е изследването на този фактор в аспекта на приноса му към създаване на престъпен стереотип на поведение на личността [1, c. 328]. Акцентът върху подобен
“ефект” на социализацията е от особено значение, доколкото реализирането му се дължи на прекия отрицателен пример от страна на
родители и други членове на семейството. Пряк, защото самите те
извършват наркопрестъпления, а вече нерядко се наблюдава целенасочено въвличане на непълнолетни и малолетни негови членове в
подобна дейност 5 и използването им като прикритие 6 . Налице е тревожен симптом на тенденция, което носи признаците на генерационно възпроизвеждаща се наркопрестъпност, типична за семейния “наркопоминък” на Афганистан, Колумбия, Албания и др.
Не по-малко опасни, тотално деформиращи социалния опит на
подрастващите във фазите на неговата незрялост, са косвените отрицателни влияния на семейството. По-конкретно, става дума за
липса на внимание относно интересите, потребностите и поведението на децата, за снизходително отношение към техни асоциални
прояви в училище и извън него, небрежност спрямо употребата на

5

Харарактерен е примерът с В.И. (39 г.), живяла на семейни начала с палестинеца
О.Б., известен като наркотрафикант и пласьор на наркотици, от когото има син. За
пренасяне през границата в Гърция на хероин същата е осъдена от Атински съд на
12 г. лишаване от свобода. По данни на VІ РПУ-София, на 10.06.2002 г. срещу
непълнолетния им син В.Б. е повдигнато обвинение за разпространение на дрога.
6
След проследяване, на 10.10.2006 г. полицаи залавят известния софийски наркодилър Д.Д. – Хитреца (32 г.) да продава хероин в присъствие на 11-годишния си
син. Известно е, че подобна престъпна дейност извършва и майката на детето,
И.Д. (32 г.). Същата е заловена на 08.02.2006 г. при продажба на 120 г хероин,
след като съпругът ù, с висящи дела за пласиране на дрога, “минава в сянка”.
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алкохол и наркотици, нецелесъобразно удовлетворяване на прищевки и потребности и т.н.
В профила на подобно влияние попадат и т.нар. “благополучни” семейства, в които родителите са професионално заети в областта на бизнеса, политиката, изкуството. Това ги поставя в позиция на неоснователна социална и битова дистанцираност от децата,
което рязко прекъсва нормалния ритъм на семейната социализация
и възпитание.
Престъпният тип социален опит на младата личност не е
просто пасивен продукт на въздействието на социалните и субкултурните общности. Деформациите в социализацията, респективно в
приемствеността на опита, се дължи и на активните действия на маловръстните лица при включване в престъпни общности. Психологическите и поведенчески механизми на това включване са от различно естество, но с най-висока интензивност, преминавайки през
първоначалното заразяване, протича процесът на екстремално подражание на популярни наркопрестъпници. Този фактор е налице
според 27,3% от респондентите – полицаи. Безпокойството произтича от факта, че активната страна в целенасоченото усвояване и
акумулиране на престъпен опит са малолетните и непълнолетните,
което води до адаптиране към нормите и правилата на наркогрупа,
определяни от криминалния лидер. По-нататъшното включване в
неправомерни действия може да доведе до натрупване на такъв субективен потенциал в индивидуалния опит на личността, чрез който
да възпроизведе далеч по-мащабни действия в сферите на наркопрестъпността. Това е един от пътищата за появата на нови престъпни лидери.
Като типичен фактор, способстващ устойчивостта и
дълготрайността в наркоразпространението, 22,7% от анкетираните
полицаи посочват “лоялност към престъпна група”. Лоялността
означава преди всичко безропотно приемане на установените престъпни норми и правила в наркогрупата, нерядко сляпо подчинение и
преданост на лидера и личния “наставник” (при пласиране с опитен
партньор), поемане на лична вина и отклоняване на всяка възмож58

ност за идентификация на член или лидер на групата при евентуално залавяне и др.
Заради ритмичното снабдяване с нужната доза наркотик, обяснимо е силното чувство на лоялност на зависимите пласьори – наркомани, по отношение на “своя” наркодилър. По-нестабилна е лоялността между дребните дилъри и пласьори – единаци, в квартални
мрежи на големите градове, където властва конкуренцията в борба
за наркопазари и израстване в йерархията на наркобизнеса.
Посочените по-горе фактори, обуславящи наличието на необратими престъпни деформации в социалния опит на непълнолетните
извършители на наркопрестъпления, са свързани и с неуважението и
нихилистичното отношение към законите, статуса на организираната наркопрестъпност и др. Разбира се, тяхното съществуване и негативно въздействие върху личността се базира на криминогенното
влияние на бедността и безработицата, рязкото социално разслоение
в обществото, реализираните от близкото минало неустановени и
“мръсни” капитали в легална стопанска дейност и т.н.
В структурата на субективната страна на личностния криминален опит, наред със знанията, престъпните умения, навици и привички, механизмите, формите и начините за извършване на престъпления, за иницииране и разрешаване на конфликти и т.н., съществено място заемат множеството мотиви, направляващи реализацията на опита в престъпната практика на човека.
3.3. Мотивационната сфера, включваща системата от престъпни мотиви, представлява структуроопределящо “ядро” сред интелектуалния и емоционалния потенциал на криминалния опит на
личността, независимо от тяхната взаимна обусловеност. В криминално-психологически аспект мотивите могат да се характеризират
като нагласи и подбуди към престъпна дейност, свързани с удовлетворяване на социално-негативни, извратени потребности на субекта.
Важно е да се отбележи, че формирането на който и да е престъпен мотив е неизменно свързано с осъзнаването на факторите (или
основен фактор), които лежат в основата на антисоциалните (престъпни) действия и поведение на личността.
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Мотивационната сфера в личностния опит на наркопрестъпника се отличава със своята динамика. Последната се проявява в измененията на силата на различните мотиви и мотивация, на устойчивостта им, на структурата, както и на йерархията между групите
мотиви или на отделни мотиви. Това зависи от редица условия, едно
от които е възрастта. Например при непълнолетните и младите пласьори – наркомани, първоначалният мотив, който ги тласка към извършване на наркопрестъпления, е получаване на материална облага
под формата на дрога. Той обаче става по-маловажен след нейното
приемане и почти “избледнява” от наличието на потенциално силната у този тип наркопрестъпници хедонистична мотивация, свързана с поддържане на “хаотичен” стил и начин на живот.
Би било неправилно да се твърди, че големият дял извършители на наркопрестъпления от средата на подрастващите и юношите
са придобили бързо или внезапно специфичните за тази престъпност
мотиви. Някои проучвания сред учащите (8–12 клас) потвърждават
мястото и ролята на нагласите като психологични състояния, предразполагащи към извършване на правонарушения, свързани с наркотици. Независимо от това, че могат да имат различни означения
на користта, нагласите са само “проекция” на съответните мотиви,
те са степен, потенциални ядра на мотивите и могат да си останат
предразположения, могат въобще да изчезнат, но при създадени
обективни условия е възможно да се развият и прераснат в престъпни користни мотиви.
В този смисъл не само средата, но и правната неграмотност
може да се прояви като важна причина за демонстрирано предразположение на учениците към извършване на противоправни деяния, свързани с наркотици. На въпрос дали биха извършили определен вид наркопрестъпление, ако им предложат много пари, общо
19,5% от анкетираните 917 ученици 7 дават утвърдителен отговор.

7

Мненията се базират на проведено в края на 2005 г. анкетно проучване сред 917
ученици (8–12 клас) на територията на Бургаска, Ямболска, Старозагорска,
Сливенска и други области. Анкетирането е извършено с помощта на студенти от
специалността “Социални дейности” на Бургаския свободен университет в рам-
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Най-голям е делът на учениците с нагласа “пренасяне на дрога” – 8 %,
следват “предпочитанията” към “търговия с наркотици” – 3,5%,
“съхраняване (пазене) на дрога” – 4,7%, “трафик на дрога” – 1,8%,
1,5% биха участвали в производство на наркотици. Немалък е делът
на момичетата, изразили предразположеност към противоправни
прояви – 7,5% (69 анкетирани), срещу 12% (110) момчета. По признака “възраст” нагласите с користна насоченост са с най-голям дял
сред 17-годишните ученици – 5,5% (50 души в абсолютен брой).
Предполага се, че в тази възрастова група е налице осъзнаване на
користните нагласи с тенденция към съзряване на съответни мотиви
в потенциален стадий. Последният може и въобще да се неутрализира, ако подрастващите получат определени правни знания, засягащи наказуемостта за извършване на наркопрестъпления.
Краткият анализ на зараждането на мотивите в по-ранна възраст е само един фрагмент от съзряването на мотивационната сфера,
което е далеч по-сложно по своята структура и вътрешна динамика,
по начините на регулиране на различните поведенчески действия,
свързани с наркотици.
В аспекта на доминиращите антисоциални мотиви, активизиращи социалния опит на подрастващите главно при наркоразпространението, по-съществени са следните:
Стремежът към облагодетелстване по престъпен начин като основополагащ в мотивационната сфера на непълнолетния
правонарушител мотив е отбелязан от 45,7% от анкетираните полицаи. И в другите сфери на наркопрестъпността (производство на
дрога, наркотрафик) користта е водещ мотив, а разнообразните му
криминално-психологически аналози задълбочават познанието на
неговата юридическа стойност, устойчивост и доминантност [1,
с. 343].
Често срещан мотив сред непълнолетни криминално
проявени лица е стремежът за достигане високия статус на организираната наркопрестъпност. Това мнение споделят около една
ките на учебно-изследователска тема “Наркопрестъпност, агресивност, социална
превенция”.
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трета от респондентите, някои от тях подчертават, че подобни подбуди се използват от лидерите на местни наркогрупи за попълването
им с маловръстни престъпници с мултикриминални прояви.
С консумативно-авантюристични нагласи за извършване на наркопрестъпления са главно непълнолетните и младежите,
според 22,7% от анкетираните служители на реда. Подобна нагласа
(или мотив) представлява специфична конвергенция на подбуди,
характеризиращи от една страна користния облик на мотива, а от
друга страна – крайното несъобразяване с нормите на поведение,
стабилизиращи обществения живот.
Мотивът за самоутвърждаване в йерархията на основна или сателитна (местна, регионална) наркогрупа е типичен не
само за лидера, но и за непълнолетните извършители на наркопрестъпления. Той е пряко свързан с мотива за себезащита, диктуващ
целесъобразното включване на младия наркопрестъпник в т.нар.
“групи за натиск”, елиминиращи конкуренцията на други престъпни
общности или еднолични конкуренти, заплашващи сферата на личния наркобизнес.
Освен посочените, редица други криминогенни подбуди създават сравнително устойчиво мотивационно ядро от криминално
естество в социалния опит на непълнолетните. От една страна, неговото възпроизвеждане като предметни поведенчески действия води
до повишаване професионализацията на наркоразпространението.
От друга страна, осъществява се агресивно проникване на негативни
норми, правила и атрибути (като елементи на престъпната субкултура) в нормалния живот на социалните общности, нарушавайки естествения ритъм в социализацията на техните членове.
От направения дотук анализ на някои криминално-психологически аспекти, третиращи дефектите в социализацията на непълнолетните извършители на наркопрестъпления, произтичат следните
по-общи изводи:
• В криминологичен план, тревожна е тенденцията на увеличаване броя на непълнолетни лица (в абсолютни и относителни стой62

ности) в организирано извършване на наркопрестъпления през периода 1998–2006 г.
• Високата криминална активност на маловръстните лица в
сферите на наркопрестъпността е естествен продукт на агресивното
въздействие на асоциалните структури на криминалната субкултура,
детерминирани от противоречивото влияние на средата и микросредата.
• Десоциализацията и острата криза в социализацията на подрастващите разкриват процесите на приемственост на престъпен социален опит като резултат от въздействието на редица криминогенни фактори.
• Симптомите на криминална социализация при децата се
характеризират с устойчивост и развитие в резултат на разширяване на криминогенността в мотивационното ядро на личния им социален опит. Това снижава техния социален имунитет в ранна и юношеска възраст и ги прави силно адаптивни към “ценностите” на
криминалната субкултура, а впоследствие и към “културата” на
професионалната организирана наркопрестъпност.
Краткият криминалнопсихологически анализ, засягащ характеристики на криминалната социализация на подрастващите, предпоставя в изложението въпроси от дискусионно естество. Но това е
една от традиционните, ефективни възможности за тяхното обсъждане и решаване както в теоритичен, така и в практически план.
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Ст.н.с. II ст. Юлия Бояджиева, доктор на науките

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРЕСТЪПНОСТТА

Постигането на реални успехи в противодействието на престъпността е възможно само чрез опознаването ù на базата на пълна и
вярна информация за нея.
Получаването на количествено изразено познание за престъпността като социално-правно явление е свързано с основен за криминологията въпрос – този за измерителите ù. Възможността да
бъде измерена престъпността се реализира чрез дефинирането ù, освен на теоретико-абстрактно и на емпирично ниво, а именно разглеждането ù като съвкупност от престъпления, извършени в конкретни териториални и темпорални граници. От криминологична
гледна точка тази съвкупност е органично свързана със съвкупностите на престъпниците и жертвите на престъпления. Тези три съвкупности със статистически характер се намират в неразривно единство и разглеждани в тяхната взаимна връзка, характеризират в статика и динамика състоянието на криминалната заразеност и виктимизираност на обществото. В този смисъл считаме за лишен от основания поставяния на дискусия въпрос коя статистика по-вярно и
достоверно представя престъпността: на престъпленията, на престъпниците или на пострадалите лица [37, с. 191].
Под измерване на престъпността разбираме количественото
представяне на нейните характеристики. Могат да се разграничат
две групи измерители на явлението:
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Фактическа престъпност
(виктимизационни изследвания, проучвания сред
правонарушители, полицейска статистика, данни за дейността
на специализирани държавни органи и неправителствени
организации, документални източници)
Латентна престъпност от
първи порядък
(виктимизационни изследвания,
проучвания сред
правонарушители)

Заявена престъпност
(полицейска статистика,
виктимизационни
изследвания)
Регистрирана
престъпност
(полицейска
статистика,
виктимизационни
изследвания)

Латентна престъпност
от втори порядък
(полицейска
статистика,
виктимизационни изследвания, проучвания
сред правонарушители)

Разкрита престъпност
(полицейска статистика,
статистика на НСлС,
прокурорска
статистика)

Редуциран обем
на регистрираната
престъпност по
нормативни и други
причини

Наказана престъпност
(съдебна статистика)

Разследвана
престъпност
(полицейска
статистика, статистика
на НСлС, прокурорска
статистика)

Фиг. 1. Източници на информация за типовете престъпност
според етапа на социалната и институционалната
реакция спрямо нея
Забележка: Разположението на кръговете е условно
и не отразява реалното съотношение
между обемите на отделните типове престъпност
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• измерители на обема, интензивността и динамиката на престъпността – брой на престъпленията, извършителите и жертвите, и
съответните коефициенти и други относителни величини, изчислени
на тяхна основа;
• измерители (абсолютни и относителни величини) на структурата по различни признаци на съвкупностите от престъпленията,
извършителите и жертвите, на цената на престъпността и на други
нейни характеристики.
В отделна група могат да се обособят измерителите (абсолютни и относителни величини) на факторите, детерминиращи или
препятстващи криминализационните и виктимизационните процеси.
Целта на настоящата статия е да представи и анализира възможностите на съществуващите източници на информация за измерване на отделните типове престъпност според етапите на социалната и институционалната реакция спрямо нея: фактическа, заявена, регистрирана, разкрита, разследвана и наказана (вж. фиг. 1).
Полицейска криминална статистика на Министерство на
1
вътрешните работи
Основен източник на информация за заявената, регистрираната
и разкритата престъпност е полицейската криминална статистика
(полицията съобщава за престъпления).
Повечето държави имат добре организирани полицейски системи за наблюдение на престъпността на регионално и национално
ниво и за водене на криминални статистики. Част от страните са с
отдавнашни традиции в областта на полицейската статистическа
дейност (Швеция и Русия – 1830 г., Англия и Уелс – 1857 г.,
Германия – 1871 г., Холандия – 1899 г. и т.н.), други (Испания) имат
системи за полицейска статистическа отчетност, създадени сравнително отскоро.
През 80-те и 90-те години се наблюдава процес на реформиране и реорганизиране на полицейските статистики. Това се нала1

В България освен от МВР полицейска статистика на престъпността се води от
Военна полиция към Министерство на отбраната.
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га от измененията в националните наказателноправни законодателства, промените в характера и структурата на престъпността в отделните страни и региони, световните тенденции в развитието на
теорията на криминалната статистика, препоръките на международни организации. Създават се модерни автоматизирани информационни системи и мрежи, базирани на съвременна компютърна
обработваща и комуникационна техника, които заменят съществуващите документални системи.
Формирането на полицейската статистика е важна и строго
регламентирана дейност на правоохранителните органи, с която се
занимават специализирани структури (служби, бюра, отдели). Данните за престъпността и за полицейските действия се събират чрез
утвърдени статистически форми. В ръководства и наръчници са
разписани правила за събиране, обработване и обобщаване на тези
данни, както и за борбата с престъпността.
Наблюдават се два подхода при регистрацията на престъпленията. При единия подход (САЩ, Великобритания, Швеция) регистрираната престъпност се отчита на базата на статистиката на инцидентите. Това са деяния, притежаващи признаци на престъпления,
за които е започнало разследване от компетентните органи. При
другия подход (Германия) регистрацията се извършва след приключване на полицейското разследване 2 . Освен за престъпленията и
заподозрените лица, в много страни се събира статистическа информация и за пострадалите лица.
Статистическото наблюдение на престъпността в различните
страни има особености съобразно: националните наказателни законодателства; степента на обществена опасност на престъпленията;
важността на определени признаци (употреба на оръжие, поръчкови
престъпления) с оглед актуалната ситуация в страната или в международен аспект; националните традиции в областта на статистичес2

Квалифицирането на общественоопасни деяния като престъпления може да
стане едва след приключване на съдебните наказателни производства с произнасяне на осъдителни присъди. Независимо от това, световна практика е полицейската статистика да се формира от деяния, притежаващи признаци на престъпления, като тези деяния се обозначават като престъпления.
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ката отчетност; акцентите на държавната политика за борба с престъпността.
В България полицейска статистика на престъпността започва
да се води от 1925 г., а от 1928 г. Бюрото за криминална статистика
към Дирекция на полицията редовно издава ежемесечни сведения и
ежегодни бюлетини за “престъпните деяния и полицейските разкрития, станали в страната” [34, с. 248].
През изминалите десетилетия полицейската статистическа
дейност в системата на Министерството на вътрешните работи непрекъснато се развива. Приемат се инструкции и ръководни документи, уреждащи работата със заявителския материал за престъпления,
обработването и ползването на статистическите данни за престъпността и дейността на полицията. Усъвършенства се организацията
и методологията на различните етапи на формирането на полицейската статистика 3 .
Статистическото наблюдение 4 и статистическата отчетност на
престъпленията 5 в системата на МВР са нормативно регламентирани и имат задължителен характер 6 . Предназначението им е да подпомагат реализирането на управленските, информационните, оперативните и изследователските функции на структурите на МВР, да
3

Методологичните, методическите и организационните проблеми на полицейската статистическа дейност са обект на тематично научно изследване, проведено от
НИКК-МВР през 2004–2005 г. [4].
4
Статистическото наблюдение е първият етап на полицейската статистическа
дейност. То включва събиране и регистриране на данни за престъпността и осъществяваните от полицейските органи действия в съответствие със законовите им
правомощия.
5
Статистическата отчетност (статистическият отчет) е организационна форма на
статистическото наблюдение. Всяко нисшестоящо в административно отношение
звено е задължено да представя в установени срокове на висшестоящото звено
съответни сведения по единни утвърдени форми.
6
Актуалната правна уредба на полицейската статистическа дейност в МВР се
съдържа в Инструкцията за полицейската статистика (1998 г.), Инструкцията за
организацията на работа на структурните звена на МВР по заявителския материал
за престъпления от общ характер (2006 г.), Методическите указания за събиране
на данни и автоматизирана обработка на полицейската статистика във връзка с
регистрирането на заявителски материали за извършени престъпления от общ
характер (2006 г.) (накратко Методически указания).
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предоставят необходимата информация за престъпността и нейното
противодействие на органите на законодателната, изпълнителната и
съдебната власт, местните органи на самоуправление, средствата за
масово осведомяване и гражданските организации.
Извън стандартното статистическо наблюдение, научните институти и специализираните звена на полицейската статистическа
дейност в МВР имат право да провеждат изчерпателни и репрезентативни проучвания на престъпността на национално и регионално
ниво.
Полицейската статистика на МВР обхваща престъпленията
от общ характер, без престъпленията против Републиката (глава
първа от НК), престъпленията против отбранителната способност на
Републиката (глава дванадесета), военните престъпления (глава
тринадесета), престъпленията против мира и човечеството (глава
четиринадесета), както и престъпленията, извършени от български
граждани извън територията на страната.
При формирането на полицейската статистика на МВР е възприет подходът на регистриране на инцидентите 7 . Регламентирани
обекти на полицейско статистическо наблюдение, регистриране и
отчитане са:
• заявените в полицията престъпления, формиращи заявената
престъпност 8 ;
• регистрираните от полицейските органи престъпления, формиращи регистрираната престъпност 9 – данни за регистрираните
7

До 1989 г. формирането на регистрираната престъпност е в съответствие с
втория подход – след приключване на разследването, т.е. отчита се разследваната
престъпност.
8
Това са всички посочени в Наказателния кодекс престъпни деяния, включително
и опитите за такива, за които в полицейските структури има регистрирани заявителски материали (т. 6.2 от Методическите указания).
9
Регистрирано е всяко заявено престъпление, по което: досъдебното производство е образувано с акта за първото действие по разследването, извършено от
дознател (в т.ч. бързи и незабавни производства); е образувано досъдебно производство от прокурор по изпратени материали от органи на МВР; е образувано
досъдебно производство от прокурор и разследването е възложено на дознател от
МВР; досъдебното производство е образувано с акта за първото действие по разследването, извършено от следовател; извършената проверка е приключила и материалите са изпратени в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно
производство, което се води от следовател (срещу известен или неизвестен извър-
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престъпления се събират с входния статистически документ “Съобщение за извършено престъпление” (СИП);
• разкрити престъпления, съвкупността от които образува
разкритата престъпност 10 ;
• установени извършители на престъпления 11 – данни за извършителите се събират със Съобщение за установен извършител на
престъпление (СУИП);
• пострадали от престъпления физически лица 12 – за определени видове престъпления против личността, собствеността и др. се
попълва Карта за пострадало физическо лице (КПФЛ);
• пострадали от престъпления юридически лица – за опредешител); са извършени неотложни действия по разследването при условията на
бързо производство (чл. 356, ал. 1 НПК) или незабавно производство (чл. 362, ал.
1 НПК) и материалите са изпратени на съответния следовател (т. 6.3 от Методическите указания).
10
Разкрито е това регистрирано престъпление, при което: извършителят е заловен
при или непосредствено след извършване на престъплението; извършителят
лично се е явил с признание за извършено от него престъпление; извършителят е
установен от органите на полицията при извършване на оперативно-издирвателна
дейност; разследването, извършено от дознател, е приключило с обвинително заключение срещу извършителя; досъдебното производство срещу известен извършител е образувано с акта за първото действие по разследването, извършено от
следовател, и са осъществени процесуални действия с участие на полицейски служител; събраните материали от проверката са предадени на органите на прокуратурата за образуване на досъдебно производство срещу известен извършител
(т. 6.4 от Методическите указания).
11
Лица, за които органите на полицията са събрали достатъчно данни и доказателства за тяхната виновност в извършване на престъплението, и: са привлечени
като обвиняеми в хода на разследването, което е приключило с обвинително
заключение; материалите за тях са изпратени на прокуратурата с мнение за
образуване на досъдебно производство срещу известен извършител; срещу
които са образувани досъдебни производства от следовател и са извършени
процесуални действия с участие на полицейски служител (т. 6.5 от Методическите указания).
12
До 1998 г. в системата на полицията няма организирано пълно наблюдение на
пострадалите от престъпления лица. Само в картите за регистриране на престъпления по криминална линия, но не и в картите за престъпленията по икономическа линия, се попълват данни за пострадало лице. Извежданите статистически данни се отнасят за съвкупността на регистрираните престъпления, а
не за съвкупността на пострадалите лица, тъй като за всяко престъпление се
попълват данни само за една жертва, а не за всички пострадали лица.
През 1998 г. са разработени две карти за статистическо наблюдение на жертвите
на престъпления: КПФЛ и КПЮЛ. Първоначално е разработена компютърна
програма за автоматизирано въвеждане в Интегрираната регионална полицейска
система (ИРПС) на данните от картите за пострадали физически лица, а впоследствие и за пострадалите юридически лица.
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лени видове престъпления против собствеността, дейността на държавни органи и обществени организации и др. се попълва Карта за
пострадало юридическо лице (КПЮЛ).
Входните статистически карти, чрез които се събират данни,
формиращи полицейската статистическа отчетност на престъпността, се попълват от полицейските служители, на които е възложено
извършването на полицейски действия по съответните случаи.
Чрез статистическите карти СИП и СУИП се събират данни за
престъпленията и техните извършители по широк кръг от признаци:
наказателноправни, демографски, социално-икономически, криминологични, криминалистични и оперативно-издирвателни (общо 50).
За пострадалите физически и юридически лица се събират основни
демографски, икономически и криминологични данни (по 25 признака).
Като източник на информация за престъпността полицейската
криминална статистика има следните преимущества.
Тя е статистическо отражение на явлението “престъпност” в
неговите наказателноправни параметри – включва данни само за
престъпления, а не и за други правонарушения.
Създадена е организация за регулярно статистическо наблюдение на явлението при точно и строго определени нормативни правила. Попълването на входните статистически карти подлежи на проверка и контрол.
Полицейската статистическа отчетност има изчерпателен характер по отношение на всички видове престъпления (без престъпленията от частен характер) и на всички териториални единици.
Наблюдават се едновременно криминализационните и виктимизационните процеси. Събира се информация по сравнително обширен
набор от признаци за престъпленията, извършителите и жертвите 13 .
13

Въпросът за оптималността на системата от признаци, по които се наблюдават
престъпленията, техните извършители и жертви, т.е. за определянето на баланса
между разумната достатъчност и информационното излишество, не може да се
реши еднозначно и мненията по него винаги ще бъдат противоположни. От една
страна, служителите, които попълват входните статистически карти, ще поддържат становище за излишност на събираната информация, а от друга страна, служителите, занимаващи се с анализаторска дейност, и особено криминолозите – за
недостатъчност.
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Обвързаността на входните отчетни карти за трите вида единици на
наблюдение дава възможност за разнообразни и съдържателни анализи.
Наред с това полицейската криминална статистика има редица
слаби страни. Тя включва само престъпления, за които в полицията е постъпила информация от пострадали или други лица. По
тази причина статистическата отчетност има необходимата репрезентативност по отношение на деяния с висока степен на съобщаемост (убийства, тежки телесни повреди, тежки случаи на грабежи и
кражби и др.). Ниска е степента на представителност за престъпленията с неголяма съобщаемост (сексуални престъпления, домови
кражби, кражби на селскостопанска продукция и животни, джебчийски кражби, измами, корупционни престъпления и др.). Статистиката включва малка част и от реално извършваните престъпления,
които се разкриват със специфичните методи, сили и средства на
оперативно-издирвателните полицейски органи (престъпления във
финансовата, данъчната и осигурителната система и другите отрасли и подотрасли на икономиката).
Съществуването на незаявена (съответно неустановена от
компетентните органи) престъпност е обективна даденост. Тя винаги ще съпътства официалната статистическа картина за явлението
по различни причини: лични мотиви на пострадалите, отдалеченост
на полицейските структури от местопрестъпленията, слаб професионализъм на полицейските органи и т.н. Обемът ù обаче е различен
за отделните страни и се определя от фактори като: развитие на обществените отношения и на гражданското съзнание, народопсихология и съответваща на нея социална атмосфера на търпимост/нетърпимост към обществените девиации, степен на доверие на гражданите в полицията, авторитет на правозащитните органи и т.н.
Съществен недостатък на полицейската статистика, дължащ се
вече на субективни обстоятелства, е нерегистрирането съобразно
нормативните изисквания, наричано “филтриране”, на всички ста-
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нали известни на органите на полицията престъпления. Това филтриране има преднамерен характер и се осъществява чрез два основни механизма: отказване на пострадали или трети лица да подават жалби или незавеждане по изискуемия ред на подадени жалби.
Полицейското “филтриране” на заявените престъпления незаслужено пренася негативно отношение към полицейската статистика,
чиито изходни данни отразяват това, което е подадено на нейния
вход.
В една или друга степен полицейските “филтри” са общ проблем за всички страни [8, с. 40; 22, 4–6; 32, с. 7; 35, 72–73; 37, с. 194 и
др.]. Създаването на благоприятно впечатление за състоянието и
тенденциите на престъпността продължава да стои с най-голяма
острота и за България [7, с. 24; 12, с. 19; 13, 120–121; 25, с. 312; 32,
с. 6; 33, с. 7]. В миналото битуваше виждането, че престъпността е
явление, което не е характерно за социализма. Известна е догматичната теза на социалистическата криминология от средата на миналото столетие, че престъпността е остатък от капиталистическото
общество и се дължи на отживелици в бита и съзнанието на хората.
Като неприсъщо за социализма явление престъпността трябваше непрекъснато да намалява, което естествено влизаше в остро противоречие с обективните обществени закономерности. Снижаването
на престъпността се постигаше включително чрез статистически манипулации. Не беше трудно да се скрие истината пред обществото,
тъй като статистиката за регистрираната/разследваната престъпност
беше секретна, поради което в анализите извън МВР не се представяше абсолютният брой на престъпленията.
Тезата за намаляването на престъпността като индикатор за
позитивно развитие на социално-икономическите процеси продължи своята инерция в условията на преход, но в друг контекст. Овладяването на бурно разрасналата се и придобила качествено нов характер престъпност в началото на преходния период, както сочат и
социологическите проучвания на общественото мнение, стана едно
от главните очаквания на гражданите и един от основните показатели за ефективност на управлението на политическите партии. В съответствие с това, МВР, респективно полицейската статистика,
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трябваше да отчита снижение на престъпността. Без да пренебрегваме положителните изменения на престъпността и овладяването ù
през последните 10 години, искаме да отбележим, че снижаването
на общото ù ниво е вследствие преди всичко на намаляването на
най-масовите престъпления – кражбите и други по-леки престъпления, които най-лесно се поддават на “филтриране”. Освен това извън отчетите остава големият брой неподадени жалби поради предварителната убеденост на пострадалите, че те или няма да бъдат заведени, или полицията няма да разкрие извършителите. Извън статистиката са и многобройните неустановени или нерегистрирани
корупционни, данъчни, митнически и финансови престъпления, деяния, свързани с криминалните механизми на приватизация на държавната и обществената собственост и т.н.
Други причини за “филтрирането” на станалите известни на
полицията престъпления са: недостатъците на съществуващата система от критерии и показатели за оценка ефективността от дейността на звената и служителите с полицейски функции 14 ; недостатъците в нормативната уредба на полицейската статистическа дейност, създаващи предпоставки за субективизъм при регистриране на
заявителските материали 15 ; неоправданото прилагане на разпоредбите на НК и НПК, отнасящи се до малозначителни или несъставомерни деяния, които не съставляват престъпления; слабости в организацията на работата на полицейските структурни звена [4, 128–
132].

14

Десетилетия наред, въпреки изготвяните системи от критерии и показатели за
оценка на натовареността и резултатите от дейността на полицейските звена и
служители, продължават да се използват и оповестяват в публичното пространство три показателя: брой на регистрираните престъпления, който трябва да намалява, за да бъде оценявана положително полицейската работа; брой на разкритите
престъпления, който трябва да се увеличава; процент на разкриваемост, който
също трябва да нараства.
15
С новата Инструкция за заявителския материал (в сила от 2 август 2006 г.)
нормативните предпоставки за субективна оценка на заявителските материали от
страна на ръководния състав до голяма степен са елиминирани и считаме, че това
ще ограничи полицейското “филтриране” на подаваните в полицейските структурни звена жалби на пострадали лица.
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Освен посочените по-горе два основни недостатъка на полицейската статистика (съществуване на незаявена престъпност и полицейски “филтри”), налице са и слабости от друго естество.
При полицейското статистическо изучаване на престъпността
и при представянето на данните от статистическата отчетност има
отделни погрешни в методологично отношение постановки. Например, десетилетия продължава неиздържаното от научна гледна точка
типологично деление на престъпността на две съвкупности: “криминални престъпления/престъпления против личността и собствеността на гражданите” (регистрирани и разкрити) и “разкрити икономически престъпления”.
Полицейската статистика се влияе от промените в методиката
за отчитане на единиците на наблюдение 16 . Данните, отразявани при
попълването на картите за престъпленията и извършителите, в значителна степен са непълни и неточни 17 . Продължава да липсва пълна и точна статистика за жертвите на престъпления – физически и
юридически лица.
Осъществява се само частично наблюдение върху организираната престъпност 18 . От 1998 г. полицейската статистика не
16

Например, намалението на регистрираните през 1998 г. престъпления се дължи
преди всичко на новия критерий за отчитането им – след приключване, а не при
започване на полицейските проверки по случаите.
17
Основен дял за това имат субективните причини: неизпълнение на нормативните
предписания, неизвършване на справки в централните автоматизирани информационни фондове, небрежност и/или ниска квалификация на полицейските служители, липса или слаб контрол от страна на началническия състав. Като обективни причини могат да се посочат: несвоевременното актуализиране на информационните фондове на
МВР, затрудненията при попълването на точни данни на етап полицейска работа по
случаите, отдалечеността във времето на извършването на някои престъпления от
тяхното разкриване и разследване, недостоверността на информацията, давана от
извършители, пострадали или свидетели, неактуализиране на речниковите понятия на
Интегрираната регионална полицейска система и др. [4, 133–138].
18
Наистина, статистиката диференцира специализираните текстове от НК, криминализиращи образуването и участието в организирани престъпни групи, както и
наказателни състави, които могат да се свържат с дейността на такива групи (поръчкови престъпления – убийства, телесни повреди, грабежи, контрабанда, превеждане през граница и палежи; състави за извършени от престъпни групи наркопрестъпления, отвличания, сводничество и изнудвания). Необходимо е обаче да
се определи възможно най-пълна система от статистически индикатори, на осно-
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предоставя данни за причините и условията, генерирали или
благоприятствали извършването на регистрираните от органите на
полицията престъпления, поради изключването на този признак от
картите за регистриране на разкрити престъпления.
Утвърждаването на полицейската статистика като основен и
достоверен източник на информация за заявената, регистрираната и
разкритата престъпност зависи от ограничаването във възможно
най-висока степен на нейните слаби страни. Но това зависи и от
спазването на определени правила, свързани с предоставянето и
ползването на данните от нея.
Задължение на органите, които предоставят данни за престъпността, е да дават необходимите пояснения, отнасящи се до методологията и методиката на формиране на полицейската статистика. В годишните бюлетини “Полицейска статистика” са отразени
необходимите бележки. Но това невинаги се прави по отношение на
статистическите таблици, които се предоставят на външни за МВР
институции.
Коректното използване на данните от полицейската статистика
изисква познаване от потребителите на методологичните и методическите правила за водене на полицейската статистическа
отчетност и конкретно за отчитането на единиците на статистическо наблюдение (престъпления, извършители, жертви). Допускат
се различни грешки. Прави се анализ на регистрираната престъпност въз основа само на данните за т.нар. криминални престъпления
[2, с. 3; 3, с. 3; 16, 471–474 и др.], не се прави разлика между регистрирани и разкрити престъпления в сферата на икономиката [16,
с. 518], анализират се данни за пострадали лица, без да се посочва,
че те са непълни [15, с. 218; 26, с. 21; 28, с. 22] и т.н. Непознаването
или незадълбоченото възприемане на методическите правила, освен
че се отразява на достоверността на анализите, води и до несправедвата на която да може да се обособи съвкупността от престъпления, формиращи
организираната престъпност на етапа на дейността, осъществявана от полицейските органи, както и да се анализира нейната структура. Това може да се осъществи чрез въвеждане на отделна карта за наблюдение на престъпленията, извършвани от организирани престъпни групи.
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ливи критики към полицейската статистика.
Задължително изискване за ползвателите на данни от полицейската статистика е да цитират източниците (статистически бюлетини, анализи, интернет сайтове, тематични таблици, дадени по
повод на конкретни искания, и др.), от които са почерпени използваните и представени в публикации и анализи данни. Както се
вижда от многобройните авторски и други материали, правило е да
не се цитират конкретните полицейски източници на статистически
данни.
Искаме да отбележим и едно важно обстоятелство от друг характер. Използването на данните от полицейската статистика значително е затруднено поради ограничения достъп до нея. От 2004 г.
годишният бюлетин “Полицейска статистика” не се публикува даже
и в ограничен тираж. Представянето му в сайта на Дирекция “Координация и информационно-аналитична дейност”-МВР по вътрешноведомствената мрежа “Интранет” съвсем не решава въпроса, даже за
служителите от министерството. От 2005 г. в Статистическия годишник на Република България се включват основни данни от полицейската статистика (една таблица за регистрирани и разкрити
престъпления по видове), но това е съвсем недостатъчно за нуждите
на криминологичните анализи.
Предоставянето на данни от криминалната статистика и осигуряването на свободен и лесен достъп до тях (чрез публикации и
представяне в интернет сайта на МВР) като последен етап на полицейската статистическа дейност трябва да се реши в интерес на потребителите и в съответствие с европейската полицейска практика.
Статистика на престъпността на Военна полиция
при Министерство на отбраната
Криминалната статистика на Военна полиция е допълнителен
източник на информация за заявената, регистрираната, разкритата и
разследваната престъпност в България. Тази статистика включва
престъпленията от общ характер, извършени в структурните звена
на въоръжените сили на Република България. Единици на статистическо наблюдение са престъпленията, извършителите и пострада78

лите лица, данни за които се събират по богат набор от признаци,
включително по отношение на причините и условията за извършване на деянията.
За разлика от полицейската статистика на МВР, където е
възприет принципът на инцидентите, регистрацията на престъпленията от органите на Военна полиция се извършва след приключване на досъдебното производство от дознател или след предаване
на материалите от извършена полицейска проверка в прокуратурата
с мнение за образуване на досъдебно производство, което се води от
следовател. Това прави несъпоставими в пълен обем данните от
двете ведомствени статистики и методологичната разлика при тяхното формиране следва да се има предвид при успоредното им
използване.
Престъпленията, регистрирани по линия на Военна полиция,
са много по-малко – под 1% от престъпленията, регистрирани от
органите на Националната полиция при МВР, и не влияят съществено върху общия обем на престъпността в страната 19 . Независимо
от това, статистиката на Военна полиция не следва да се пренебрегва. Тя разкрива състоянието на явлението в социално-икономическата сфера, която не е обхваната от статистическото наблюдение на
МВР. Престъпността в системата на въоръжените сили е с висока
степен на обществена опасност и има специфична структура 20 .
Особености имат характеристиките на извършителите и жертвите на
престъпления, както и проявяващите се криминогенни фактори [31].
Така че, без да се вземат предвид извършваните в тази сфера престъпления, не би могла да се очертае пълна картина на престъпността
19

За 2002 г. са регистрирани 1026 престъпления, а за 2003 г. – 638 (данните са
предоставени на НИКК-МВР с писмо № 8447 от 29.04.2004 г.).
20
С най-голям дял са престъпленията против собствеността (кражби, грабежи,
присвоявания, измами и др.) – 42,1% средно за периода 2002–2003 г. С почти
равен дял – 41,1%, са военните престъпления – чл. 372–395 НК (престъпления
против подчинеността и военната чест, отклонение от военна служба, престъпления против караулната, постовата, патрулната и вътрешната служба и др.). Следват причиняването на смърт и телесни увреждания по непредпазливост – 1,8%,
палежите и престъпленията с общоопасни средства – 1,7%, умишлените убийства
и телесни повреди – 1,6%, и други престъпления – 11,7%.
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в страната. Но въпреки че са открити, данните от статистиката на
Военна полиция са извън криминологичните анализи на престъпността. Тази статистика се използва само за вътрешни нужди, почти
не добива гласност извън ведомството и проблемите на престъпността в него рядко стават обществено достояние.
Статистика на задържаните лица
Полицейската статистика на арестите се е зародила в Ню Йорк
през 1840 г. В САЩ и други страни тя се води регулярно и се публикува в полицейските бюлетини.
В България обобщени данни за задържаните лица не се събират и не се публикуват. От информационните масиви на МВР при
нужда могат да бъдат извличани сведения за задържаните от полицията лица по чл. 63 от Закона за МВР в срок до 24 часа. В Главна
дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГД “ИН”) при Министерство на правосъдието за вътрешни нужди се изготвят месечни и годишни отчетни сводки на задържаните в следствените арести лица
до 72 часа с прокурорско разпореждане и с наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”.
Информацията за задържаните лица много рядко се използва
при криминологичните анализи 21 . Действително, по броя на задържанията не може да се съди за равнището на престъпността. Този
брой е много по-малък от броя на регистрираните престъпления и не
към всяко задържано лице се предявяват обвинения. Освен това той
силно се влияе от активността на полицейските органи. Например
засилването на полицейските проверки и специализирани операции
води до увеличаване броя на задържаните лица. Но тази статистика
може да бъде ценен източник на информация, особено при сравнителни анализи с полицейската статистика и с данните за проведените от полицията проверки и операции, за обема на латентната прес21

Анализ на частични статистистически данни за броя на задържаните лица се
прави в доклад на Центъра за изследване на демокрацията [ЦИД] в контекста на
оценяване влиянието му върху динамиката на престъпността и на ефективността
от полицейските операции [32, 23–24].
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тъпност, за проследяване тенденциите на тежката престъпност, за
структурни изменения на престъпността, за личността на извършителите, за изследване влиянието на интензитета на задържанията
върху нивото на престъпността и особено върху броя на регистрираните посегателства върху МПС, взломни и джебчийски кражби, грабежи и някои други престъпления.
Изследвания върху жертвите на престъпления
Утвърдил се в последните десетилетия източник на информация за престъпността са криминологично-социологическите проучвания сред населението, при които на респондентите се задават
въпроси дали спрямо тях или техните семейства/домакинства са извършвани определени видове престъпни посегателства за даден
предходен (референтен) период (жертвите съобщават за престъпления). Причината за провеждането на изследвания върху жертвите на престъпността, наричани още виктимизационни изследвания,
са слабостите на полицейската статистика и недостатъчната ù надеждност за установяване на реалното състояние на престъпността.
Непосредствената цел на изследванията върху жертвите на
престъпността е да се установи равнището на виктимизация сред населението като цяло или сред различни групи от него, да се съпоставят получените резултати с данните от полицейската криминална
статистика и да се определи обемът на незаявената и нерегистрираната престъпност. В по-общ научен и управленски план, изследването на виктимизацията цели: разширяване познанието за виктимизацията при определени исторически условия; разкриване на факторите за виктимизация и ранжирането им; установяване на общите
тенденции и на различията във виктимизационните процеси в отделните страни, обусловени от действието на специфични фактори;
разработване на съвременна национална антивиктимогенна политика, както и на стратегии за международно сътрудничество на регионално и глобално ниво [23, с. 148].
Провеждат се два типа виктимизационни изследвания. При
първия тип се проучват виктимизационните процеси сред населението, а при втория тип – сред бизнес средите. Равнището на викти81

мизация се оценява чрез относителните дялове на засегнатите от
престъпления лица (съответно домакинства или бизнес организации), получени на базата на репрезентативни извадки от съответните генерални съвкупности на единиците на наблюдение.
Регулярни национални изследвания на жертвите на престъпността започват да се провеждат от 60-те години на миналия век в
някои западноевропейски страни и от 70-те години – в САЩ 22 и Канада. Понастоящем такива изследвания се извършват в почти всички страни 23 .
През 80-те години започват да се провеждат международни изследвания по различни програми. Изключително полезно е осъществяването на регулярни виктимизационни проучвания по програмата
“Международно изследване на жертвите на престъпността”
(International Crime and Victim Survey – ICVS) от Междурегионалния
институт на ООН за изследване на престъпността и правосъдието
(United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute –
UNICRI). Програмата стартира през 1989 г. и вече обхваща около
60 държави. Общата методика осигурява задоволителна съпоставимост на резултатите. Впоследствие UNICRI организира провеждането и на Международно изследване на престъпността в бизнеса
(International Crime Business Survey – ICBS).

22

От 1972 г. в САЩ започва провеждането на Национално виктимизационно
наблюдение (National Crime Victimization Survey – NCVS). Проектът обхваща две
изследвания. Едното, което продължава и до днес, е насочено към лицата и техните семейства. Анкетите се провеждат по два пъти в годината, като респондентите
съобщават за престъпленията, на които са станали жертва през предходните 6 месеца. В изследването участват 90−91 хиляди души на възраст над 12 години, живеещи в 47−48 хиляди жилища. То се провежда от Бюрото за преброяване на населението на САЩ. Второто изследване е насочено към виктимизацията сред предприемачите, но е прекратено след 1976 г. [19, 111–112].
23
Например в Англия и Уелс годишни национални виктимизационни изследвания се провеждат от 1982 г. от вътрешното министерство, като броят на интервюираните респонденти е между 10 и 20 хиляди души на възраст над 15 години
(допълнително се изследва извадка – 3874 души за 2000 г., с лица от други етнически групи). От 2001 г. с цел увеличаване точността на резултатите извадката е
достигнала 40−46 хиляди души [33, с. 10; 44, с. 1; 45, с. 1].
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В България изследванията върху пострадалите от престъпления лица също се развиха доста бързо. Първи опит за виктимизационно изследване чрез анкета сред жителите на столицата е проведеното през 1993 г. проучване “Социална промяна и престъпност” от
Съвета за криминологични изследвания при Главна прокуратура
като част от международно сравнително изследване на Криминологичния институт към Хумболдовия университет в Берлин. Изследването, което обхваща Будапеща, Букурещ, Варшава, Източен Берлин (бивш), Прага, Санкт Петербург и София, е пилотно и данните
от него не са достатъчно представителни [41, цит. по 11, с. 7]. Първото национално изследване на виктимизацията сред българското
население е в рамките на проведеното от НИКК-МВР през 1994 г.
проучване на тема “Общественото мнение за дейността на охранителната полиция” [9, с. 20].
В България, според известната ни информация, към момента
са проведени 20 изследвания върху жертвите на престъпността 24 .
Тези изследвания са осъществени самостоятелно или съвместно от
научноизследователски звена, висши училища, държавни и неправителствени организации, социологически агенции. Те са тематични
по проблема [11, 14, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 41] или са част
от по-широки по обхват проучвания [6; 9; 10; 15, с. 218]. Обект на
наблюдение при основната част от изследванията – 18, са виктимизационните процеси сред населението, а при 2 – виктимизацията в
бизнес сектора.
От 1997 г. България е включена в изследователската програма
на UNICRI “Международно изследване на жертвите на престъпността”. По методиката на тази програма са проведени 7 от 18-те изследвания върху жертвите на престъпността сред населението. От тях 4
са регионални: 3 – за столицата, съответно през 1993 [41], 1997 [26]
и 2000 г. [28], и едно за Варненска област през 2003 г. [27]. Проведените проучвания през 2002 [32], 2004 [32] и 2005 г. [33] са предс24

Освен тези изследвания в процес на приключване е регионалното изследване
“Виктимизацията в сферата на бизнеса” (съвместно проучване на Групата за
изследвания към Варненски свободен университет и Администрацията на областния управител на гр. Варна).
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тавителни в национален мащаб. По програмата “Международно изследване на престъпността в бизнеса” са проведени 2 изследвания –
през 2000 [28] и 2005 г. [33] 25 .
Освен това по проекта на ПРООН “Ранно сигнализиране” от
октомври 1997 г. ЦИД въвежда блок от виктимизационни въпроси в
месечните си изследвания [29, 93–96; 32, с.8; 33, 8–9].
Ползата от изследванията върху жертвите на престъпността е
безспорна. Те позволяват да се проучат равнището и тенденциите на
виктимизация сред населението, различните социални групи и бизнес средите. Получават се успоредни данни и за процесите на криминализация. Освен това чрез анкетите се събира ценна информация
за обема и структурата на латентната (незаявена и/или нерегистрирана) престъпност, за причините, поради които пострадалите не съобщават за престъпните деяния на компетентните органи, за реакцията на полицията в случаите на подаване на жалби, за доверието
към нея и готовността за сътрудничество, за явлението “страх от
престъпността”, за очакванията на гражданите от правоохранителните и правораздавателните органи и т.н. Има възможност да се извършват сравнения по изследваните признаци между съвкупности
на граждани, които са пострадали и съответно не са пострадали от
престъпни действия.
Това е причината виктимизационните изследвания да се определят от някои автори като най-важен източник на информация за
реалното състояние на престъпността. Според Ян ван Дайк, например, коефициентът на виктимизация, получен на базата на изследователска информация, е по-надежден показател за нивото на престъпността, отколкото броя на престъпленията, заявени в полицията
и регистрирани от нея [46, с. 11].
За да се реализират обаче предимствата на изследванията
върху жертвите на престъпността, при провеждането и използването
на резултатите от тях трябва да се познават важни, взаимнообвър25

През 2005 г. България е включена и в международното изследване на Прайсуотърхаус Купърс, но в него са обхванати само големи фирми (над 200 служители) и два вида престъпления: измами от служители и външни лица и кражби от
служители [32, с. 16].
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зани проблеми от организационно, методологично, методическо
и деонтологично естество.
Важен организационен проблем засяга субектите, които
провеждат виктимизационни изследвания. Констатации, че “в
повечето страни такива изследвания се извършват от независими организации, като по този начин се елиминира политическият интерес
данните за престъпността да бъдат манипулирани в една или друга
посока” [33, с. 8], не отговарят на действителността. Световната
практика сочи, че изследвания върху жертвите на престъпления се
провеждат както от държавни институции (например във Великобритания регулярни изследвания се провеждат от звено в структурата на вътрешното министерство, в САЩ и Португалия – от националните статистически ведомства, и т.н.), така и от неправителствени структури. Тъй като статистиката за регистрираната престъпност се формира въз основа на полицейската документация и се
води от звена в системата на правоохранителните органи, обяснимо
е да възникнат съмнения, че резултатите от такива изследвания могат да бъдат манипулирани или прикрити. Но има основателни аргументи и против извършването на този вид изследвания от неправителствени организации: слаби познания за престъпността като явление, за различните етапи и форми на борбата с нея, за особеностите
на полицейската дейност като цяло и конкретно за методиката на
полицейската статистическа дейност; незадоволителна компетентност при интерпретацията на резултатите от изследванията и при
извършваните съпоставки с данните от криминалната статистика 26 ;
липса на външен контрол върху организацията и хода на проучванията и върху достоверността на данните. Освен това, една неправителствена организация, въпреки декларираната независимост, съ-

26

Например, на редица места в доклада на ЦИД, представящ резултатите от
проведените през декември 2005 г. виктимизационни изследвания сред населението и бизнеса, има неточни или неверни твърдения относно целите на полицейската статистика, източниците на заявителските материали за престъпления, факторите, влияещи върху динамиката на престъпността, дължащи се именно на тези
причини [33, 10, 19–30].
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що може да осъществи поръчково манипулиране на изследователски
данни.
Правото за провеждане на виктимизационни изследвания не
бива да се монополизира. Напротив, при наличие на финансови възможности, извършването на проучвания от различни организации
дава възможност за съпоставяне на резултатите и за дискусии по изследователските методики.
С особена важност за представителността и достоверността на
емпиричните данни от виктимизационните изследвания са проблемите от методолого-методически характер. Те произтичат от
особеностите на виктимизационните изследвания като отделен, специфичен вид, както на криминологично-социологическите изследвания, така и на изследванията на общественото мнение на гражданите (демоскопските изследвания).
Имайки предвид включително българския опит в провеждането на такива проучвания, ще отбележим няколко най-значими според нас проблема.
Основен въпрос, който трябва да се реши компетентно от изследователите, е определянето на проучваната генерална съвкупност/генералните съвкупности. От правилното дефиниране на единиците на наблюдение зависи получаването на най-вярна представа
за действителното състояние на престъпността. Генерална съвкупност може да е съвкупността на всички лица, живеещи на определена територия, на лицата над определена възраст, на домакинствата,
на стопански единици и др. Това зависи от целта на изследването и
от видовете престъпления, по отношение на които ще се наблюдава
степента на виктимизация. Например за престъпленията против
личността, грабежите и джебчийските кражби ще се наблюдават индивидуални жертви (лица), за домови кражби и кражби на селскостопанска продукция – домакинства 27 , за извършвани от длъжностни лица престъпления – фирми и организации.
27

По принцип този подход се следва при проведените в България изследвания, но
най-отчетливо присъства в методиката на осъществените от Националния статистически институт (НСИ) проучвания на виктимизацията сред населението. Фор-
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Важен въпрос е определянето на такъв модел и обем на извадката, които да осигурят нужната представителност и точност на
информацията по отношение на видовете престъпления, за които ще
се проучва степента на виктимизация 28 . Механичното пренасяне на
правилата за определяне на извадките при демоскопските изследвания може да доведе до съществени неточности и грешки.
Необходимата точност на възпроизвеждане на характеристиките на генералната съвкупност от извадката се определя от големината на най-малкия относителен дял на пострадали лица от определен вид престъпления, заложен при изчисляването на нейния
обем.
Виктимизацията е относително рядко явление. За България годишният дял на пострадалите от престъпления лица по данни на полицейската статистика е около 3%. Ако се изхожда от резултатите
от проведените в страната виктимизационни изследвания, например
тези, проведени от ЦИД, реалната виктимизация (средно за 2004–2005 г.)
е около 5 пъти по-голяма [32, с. 12], или делът на пострадалите от
престъпления лица е около 15%.
При националните проучвания броят на изследваните лица
най-често е 1000−1200 (това е обичайният размер на национална извадка за проучванията на общественото мнение) 29 . Чрез извадки от
такъв порядък според нас с достатъчна точност могат да се наблюдават виктимизационните процеси само по отношение на цялата
престъпност, на отделните типове престъпност (насилствена, користна, корупционна) и по отношение на определени видове престъпления като кражбите, които са с голямо разпространение, т.е. техният брой за референтния период е достатъчно голям и с нужната
вероятност може да се очаква, че респонденти, станали жертви на
мират се две генерални съвкупности и съответно две извадки (на домакинствата и
лицата) съобразно вида на престъпленията [14; 17; 18].
28
Изискването за представителност на извадката се решава чрез начина (модела)
на излъчването, а изискването за точност – с нейния обем.
29
С доста по-голям обем са извадките при изследванията на НСИ. Например при
изследването върху нерегистрираната престъпност през 2004 г. са наблюдавани
3000 домакинства и са интервюирани общо 7978 лица [18].
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такива престъпления, ще попаднат в национална извадка. Затова,
когато се наблюдават и престъпни посегателства с по-малка честота,
срещана практика е да се обединяват данните за няколко предходни
години. Това обаче води до намаляване степента на възпроизвеждане на събитията от респондентите.
По наше мнение, нерядко при провежданите проучвания върху
жертвите на престъпността в България се използват извадки, които
не осигуряват нужната представителност и точност на резултатите
за всички видове престъпления, включени в изследователската
програма.
Важен въпрос е определянето на оптимална продължителност на референтния период, за който от респондентите се иска в
ретроспекция да съобщят за извършени спрямо тях престъпления.
Съвсем логично е, че колкото по-кратък е този период, толкова поточни ще бъдат сведенията, които съобщават жертвите. Логично е
също така по-тежките престъпления да бъдат запомняни по-трайно
и да бъдат възпроизвеждани по-точно, а по-леките престъпления почесто да бъдат “изпускани” от паметта на анкетираните.
Според някои изследвания, ако от момента на извършване на
престъпленията са изминали не повече от 3 месеца, респондентите
си спомнят 69% от случаите на виктимизация, при 6 месеца този дял
намалява на 50%, при 9 месеца – на 46%, а при една година – на
30% [19, 116]. Възможно е данните от тези изследвания да подценяват способността на гражданите за запомняне на случилите се с тях
инциденти, но тенденцията за бързо влошаване точността на анкетната информация е убедителна. Много честите изследвания обаче
биха стрували скъпо на провеждащите ги организации, когато става
дума за регулярни наблюдения. Ето защо, според А. Търнър и други
изследователи, оптималният промеждутък от време за провеждане на
регулярни интервюта е шестмесечният интервал [19, с. 116].
Практиката при извършените в България виктимизационни изследвания е различна. Наблюденията са за 6-месечен период (Национален център за изследване на общественото мнение – НЦИОМ),
едногодишен период (НСИ, НИКК-МВР и др.) или петгодишен период (Министерство на правосъдието). Изследванията по програ88

мата на UNICRI са за петгодишен период с отграничаване на данните за предходната година.
Съображенията на изследователите при определяне продължителността на референтния период са различни: методологични, финансови и др. Но при интепретацията на данните би следвало да се
има предвид изкривяването на информацията в посока на несъобщаване на част от престъпленията. От друга страна, изследователите
трябва да отчитат и противоположния ефект, наричан телескопичен –
отнасянето към референтния период от изследваните лица на събития, станали преди него. Това се прави или поради добросъвестно
заблуждение 30 , или умишлено, когато респондентите искат непременно да бъде отбелязан фактът, че спрямо тях е извършено престъпление.
Както се вижда, изискванията за определяне на оптимални извадки и референтни периоди са противоречиви. При всяко конкретно изследване трябва да се вземат решения, които да балансират
предимствата и недостатъците на определени подходи и методи в
съответствие с целта, финансовите средства, човешките ресурси и
други обстоятелства.
Следва да се осигури максимална еднозначност при възприемането на въпросите от изследваните лица, като предварително се
изясни какво съдържание са вложили в съответните понятия самите
изследователи. Това трябва да бъде известно също така и на ползвателите на резултатите от изследванията. Например понятията “нападение/заплаха”, “побой”, “корупция”, които се използват във въпросниците, включват действия, чието субективно възприемане и
квалифициране като такива са в широк спектър. Това също води до
неточности на анкетната информация.
30

За увеличаване точността на анкетната информация референтният период трябва да бъде точно определен. Например въпросът: “Какви престъпления са извършени спрямо Вас през предходните 6 месеца” съдържа конкретно изразена продължителност на периода. Но едва ли началната и крайната дата ще бъдат пресметнати по един и същи начин от всички анкетирани. Затова е по-добре да се посочи точният интервал – “от 1 януари до 30 юни”.
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Важен е и начинът на формулиране на въпросите. Само един
пример може да покаже важността на този момент. При проведено
изследване от НЦИОМ през септември 2002 г. 14% от запитаните
декларират, че през предходните 6 месеца са станали жертва на някои от 11 конкретно формулирани вида престъпления. Два месеца
по-късно, през ноември същата година, едва 7% са отговорили утвърдително на по-общо зададен въпрос: “Извършено ли е спрямо
Вас или семейството Ви престъпление”, без да се предлагат формулировки на конкретни престъпления. Обяснението е в това, че незначителните случаи на по-дребните престъпления “бягат” от ума на
респондентите [21, с. 2]. Действително, през краткото време на провеждане на анкетата/интервюто, при общо зададен въпрос респондентите насочват мисълта си преди всичко към по-тежки престъпления от какъвто и да е вид. При “персонифицирането” на престъпните посегателства като кражби, грабежи, измами, сексуални деяния
и др., вниманието им многократно се насочва в различни сфери, където тяхното имущество, живот, здраве или полова неприкосновеност са станали обект на престъпно посегателство.
За повишаване точността на анкетните данни има значение и
дали интервютата се провеждат в спокойна обстановка, при предразполагащо и внимателно отношение от страна на интервюиращия.
Тогава вероятността респондентите да си спомнят за по-голям брой
произшествия е по-голяма.
Важен проблем е правилното екстраполиране на извадковата анкетна информация по отношение на наблюдаваната генерална съвкупност. Целта на екстраполацията е да се направят
сравнения с данните от полицейската криминална статистика, тъй като в крайна сметка предназначението на проучванията на
виктимизацията е да бъдат коректив на официално представяните
данни за регистрираната престъпност.
Ще отбележим четири основни принципни положения, които
задължително трябва да се отчитат при използването на резултатите
от виктимизационните изследвания като коректив на полицейската
статистика.
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• При екстраполирането на данните не трябва да се допуска
подмяна на предварително дефинираната и наблюдавана генерална
съвкупност 31 .
• При сравнителните анализи е нужно точно да се съблюдава
съотносимостта на периодите. Сравняваните периоди – съответно
референтните за изследването и отчетните според организацията на
полицейската статистическа дейност, трябва да са с еднаква продължителност и разположеност във времето.
• Необходимо е вярно да се пресмята количественото
съотношение между престъпленията и техните жертви. При изчисленията на предполагаемия брой на извършените престъпления
съвсем правилно се отчита многократността на виктимизацията,
като се вземат предвид дяловете на респондентите, пострадали от
едно, две и повече престъпления. Следва обаче да се отчита и другият процес – множествеността на виктимизацията, измервана с
броя на жертвите, пострадали от едно престъпление. Например някои измами (каквито са т.нар. финансови пирамиди) може да имат
десетки, стотици, дори и хиляди жертви.
Извършването на престъпления с повече от едно пострадало
лице, макар и не в пълна степен, се регистрира от полицейската статистическа отчетност. При изследванията върху жертвите на престъпления, ако извадките са действително репрезентативни, те трябва
да “улавят” и множествеността на виктимизацията. На анкетьорите
обаче е обективно невъзможно да регистрират това и да го съобразят при изчисленията. Но това обстоятелство следва да се има предвид при интерпретацията на данните относно равнището на виктимизация, особено за определени видове престъпления, каквито са
например измамите.
31

Например, невярно и некоректно ще бъде, ако извадката е изчислена върху
броя на населението над 15 години, а екстраполирането се извърши спрямо цялото население, или ако извадковият брой на престъпленията спрямо домакинства
(домови или вилни кражби, кражби на МПС и др.) се екстраполира не по отношение на генералната съвкупност на домакинствата, а по отношение на лицата/населението. И в двата случая изчисленията ще доведат до чувствително завишаване броя на престъпленията.
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По принцип при екстраполирането на анкетните данни, ако се
тръгне от жертвите и не се отчете множествеността на виктимизационния процес, математическите изчисления ще заблудят и престъпленията ще излязат много повече, отколкото са в действителност.
При съпоставката между екстраполираните изследователски
резултати и числовите данни от полицейската статистика следва да
се отчита фактът, че тя включва само деяния, притежаващи признаци на престъпления, т.е. на общественоопасни деяния които съгласно чл. 9, ал. 1 от Наказателния кодекс са извършени виновно и са
обявени от закона за наказуеми. При анкетите лицата сочат различни по тежест противоправни деяния, извършени срещу тях или домакинствата им – от най-тежки до най-леки. Част от тези деяния
обаче не съставляват престъпления поради малозначителност (чл. 9,
ал. 2 НК) или несъставомерност (чл. 21 НПК), или пък са от частен
характер. Например по данни на проведените в страната виктимизационни проучвания делът на анкетираните, които не са съобщили на
полицията за престъпления поради неголямата им щета, съвсем не е
малък – средно между 30–40%. Следователно около една трета от
неправомерните деяния, за които пострадалите съобщават при анкетите, най-вероятно не съставляват престъпления 32 . За гражданите
това са престъпления, тъй като те или техните домакинства са понесли определени материални или морални вреди, но такива деяния
не влизат в полицейската статистика.
Посочените по-горе обстоятелства са причина за различия, и
то немалки, между данните от виктимизационните изследвания и
полицейската статистика. Тези обстоятелства трябва да са известни
на изследователите и да се отчитат при анализа и представянето на
изследователските резултати.
Провеждането на изследвания върху жертвите на престъпността, интерпретацията на получените резултати и формулирането на
32

Посоченият дял на деянията, несъставляващи престъпления поради малозначителност, е само ориентировъчен, тъй като чл. 9, ал. 2 от НК не се прилага, ако деянието е извършено при условията на опасен рецидив или ако става въпрос за грабежи, подкупи или други престъпления. Освен това респондентите по различен
начин оценяват щетите като “неголеми”.
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изводи от сравнителните анализи, се съпътстват и от проблеми с
деонтологичен характер. В това отношение съвсем правилен е
акцентът, който Б. Станков поставя върху деонтологичния аспект на
основните методолого-методически принципи на тези изследвания:
случайност на подбора на единиците на наблюдение, включени в
извадката; доброволност на участието в изследването на респондентите; осигуряване идентичност и анонимност на информацията [23,
147–148]. Освен това, важен е и въпросът за съблюдаването на определени морални задължения при представяне на резултатите от направените виктимизационни проучвания. Изследователите следва да
спазват определени задължителни правила, така че да се дава достатъчно пълна информация за методологията и методиката на проведените изследвания, за да няма съмнение в коректността на направените изводи и да има възможност за проверка на резултатите, за
паралелна и независима интерпретация и от страна на ползвателите/читателите.
Заключителните материали от изследванията следва да съдържат достатъчно пълно описание на методиката на формиране на
извадките, за да могат читателите сами да оценят тяхната представителност и съответно надеждността на представените резултати.
Задължително трябва да се посочва приетата при изчисляване
обема на извадката стандартна грешка за “най-капризния” относителен дял за съответната генерална съвкупност, т.е. за дела с най-малък размер, който чрез извадката трябва да бъде възпроизведен с
достатъчна точност. Представянето на резултатите трябва да се
придружава и от съответните доверителни интервали, в които варират реалните относителни дялове. В противен случай читателите
остават с впечатление за категоричност, а не за вероятностност на
анкетните данни.
Нужно е да се посочат използваните методи за събиране на
информацията от изследваните лица (телефонно интервю, интервю
“лице в лице”, писмена анкета). За потребителите е важно да знаят
дали и по какъв начин е оказван контрол върху работата на анке-

93

тьорския апарат, за да се избегнат грешки поради некомпетентност
или недобросъвестност 33 .
Когато се правят сравнения с данните от официалната полицейска статистика, задължително следва да се представят алгоритмите за екстраполиране на извадковите резултати. Въпросът за
правомерността на екстраполацията на извадката по отношение на
генералната съвкупност също е деонтологичен и има два аспекта
[30, с. 21]: обоснованост на извадката (изисква осигуряване адекватност на задачите на изследването на извадковата процедура, включваща обосновка на типа на извадката, определянето на единиците на
подбор и на признаците, които трябва да се отчитат по отношение
на всяка изследвана единица) и репрезентативност (изисква предварително прецизно моделиране на генералната съвкупност).
С деонтологични измерения е и коректното и компетентно
интерпретиране на изследователските данни.
Личното ни впечатление от заключителните материали с резултати от извършвани в други страни и в България изследвания
върху жертвите на престъпността е, че изследователите спазват
само частично посочените по-горе деонтологични задължения. Нерядко методиката на формиране на извадките се представя оскъдно,
не се отбелязват стандартната грешка и доверителните интервали за
изразените в проценти относителни дялове на анкетните резултати,
не се дават алгоритмите, по които се извършва екстраполацията на
анкетните данни и т.н.
Всяко неспазване на принципните положения, на методологичните и методическите изисквания на наблюденията върху жертвите
на престъпността означава нарушаване на деонтологичните правила,
които следва да се съблюдават при тяхното провеждане. Подценяването или незачитането на тези правила, даже да се отнасят само за
отделни случаи на недобросъвестност, могат да опорочат и компрометират използването на виктимизационните изследвания като важен информационен инструмент.
33

Например оказан ли е контрол върху това дали анкетьорите/интервюиращите са
издирили и интервюирали точно тези случаи, които са излъчени при съставянето
на списъка на единиците на извадката.
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Поради своите предимства изследванията върху виктимизацията на населението и бизнес средите са се наложили като ценен източник на информация за престъпността, включително като коректив на полицейската статистика. Тези изследвания имат обаче и редица недостатъци, които могат да породят съмнения в достоверността на данните.
Проучванията върху жертвите на престъпността притежават
слабостите на статистическите извадкови изследвания – вероятностен характер, недостатъчна репрезентативност и точност на резултатите и т.н. Както беше посочено, с достатъчна степен на точност могат да се наблюдават само масовите престъпления. Виктимизационните изследвания очертават параметрите не на цялата престъпност, а само на изследваните видове престъпления. Извън техния
обсег остават престъпления против личността и собствеността с малък дял, но с висока степен на обществена опасност, наркопрестъпленията, престъпленията против обществения ред, както и повечето
престъпления в различните сфери на икономиката, организираната
престъпност и др.
Непълната представителност на някои виктимизационни изследвания се отнася и до обхвата на наблюдаваните генерални съвкупности. Например при проучванията по програмата ICVS се наблюдават само жертви над 15-годишна възраст.
Това е скъп метод за наблюдение върху престъпността.
Включването на по-рядко извършвани престъпления изисква увеличаване на извадките и съответно изразходване на повече финансови
и други ресурси. Поради това изследователите използват по-малки
извадки, което намалява точността на резултатите.
Картината за престъпността, която представят изследванията
върху нейните жертви, е с размити граници – смесват се престъпления с правонарушения, несъставляващи престъпления, и даже с морално укорими действия.
Оценката на респондентите за определена форма на поведение
и квалифицирането ù като престъпна е твърде субективна. Например в среди, където определени форми, включително престъпни, на
домашно насилие, са обичайно явление, те няма да бъдат съобщава95

ни при анкетиране.
Нивото на престъпността, определяно по данните от виктимизационни изследвания, зависи от фактори като памет на респондентите и желание за участие в анкетата 34 . Влияние оказват и личностните качества на анкетьорите (добросъвестност, безпристрастност,
съпричастност, компетентност, умение да предразположат събеседниците) 35 .
В едни отношения при тези изследвания се скрива част от
престъпленията поради забравяне или нежелание да се съобщи за
неприятни събития, а от друга страна се включват събития, които не
се отнасят към изследвания период или не съставляват престъпления. Налице е известен баланс, но считаме, че виктимизационните
изследвания по принцип надценяват реалната престъпност.
Не всички особености и слаби страни на виктимизационните
изследвания се познават от криминолози и други специалисти, поради което резултатите от тях не се интерпретират в съответствие с
реалните им информационни и познавателни възможности. Винаги
трябва да се помни, че тези изследвания са извадкови, поради което
степента на отразяване на такова сложно явление като престъп34

Провеждани са изследвания дали респондентите съобщават на интервюиращия
всички престъпления, заявени от тях в полицията. За целта е проведена анкета с
206 жертви на изнасилвания, грабежи и нападения, регистрирани в полицейските
отчети за изминалата година. Оказало се, че при интервютата респондентите са
съобщили за 63% от престъпленията, като този дял зависи от връзката на пострадалите с извършителите. Ако жертвата и престъпникът са непознати, пострадалите са съобщили за 76% от произшествията, при познанство – 60%, при родствени връзки – само 22%.
При друго изследване е установена зависимост между желанието за съобщаване и вида на престъпленията: пострадалите са съобщили 37% от случаите на
нападение, 75% от случаите на обикновени кражби, 76% от грабежите и 86% от
взломните кражби. Скриването се дължи на чувството за неловкост, което изпитва
жертвата, на нуждата да забрави за случилото се и на други фактори [19, с. 116].
35
Като аргумент в подкрепа на твърдението за влиянието на личностните качества на анкетьорите върху пълнотата и достоверността на отговорите на респондентите искаме да посочим голямата разлика в дела на отказите при двете виктимизационни изследвания, проведени през 1994 г. [9, с. 15] и 2004 г. [10, 7–9] от НИККМВР – съответно 7,8% и 28,8%. Интервюиращи при първото изследване са самите
изследователи, а при второто е използван анкетьорски апарат на социологическа
агенция.
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ността има вероятностен характер и като цяло достоверността на
резултатите от тях зависи от много фактори.
Анкетни изследвания сред правонарушителите
В специализираната литература като трети основен метод за
получаване на данни за фактическото състояние на престъпността,
наред с полицейската статистика и виктимизационните изследвания,
се отбелязват т.нар. самоотчети на правонарушителите (self-report survey – SR изследвания) (престъпниците съобщават за престъпления). Това са анкетни проучвания, при които на респондентите се задават въпроси относно собственото им девиантно поведение [8, с. 43; 19, 117–122; 39].
Първото изследване от този род е направено от Дж. Шорт и Ф.
Най (САЩ) през 1957 г. До момента на публикуване на данните
много социолози и криминолози считат, че методът няма да заработи, тъй като е малко вероятно хората да искат да признават извършването на простъпки, особено на престъпления. Но резултатите
както от това, така и от последващи проучвания, опровергават песимистичните очаквания. Така, според изследването на Д. Елиот
(1983 г.), степента на разпространеност на училищната делинквентност е 56%, на домашната делинквентност – 14%, на индексните
престъпления (убийства, изнасилвания, нападения при утежняващи
обстоятелства, грабежи, взломни кражби, обикновени кражби на
стойност над 50 долара, кражби на автомобили) – 12%, на измамите
– 5% [19, с. 120]. При някои от проучванията се прави проверка на
анкетните данни чрез съпоставки с полицейските и съдебните регистрации 36 .
36

Например при изследването на М. Ериксон и Л. Емпи (1963 г.) всичките 130
респонденти (обвиняеми) са признали в съда за престъпленията, споменати от тях
при анкетата. Р. Хардт и С. Петерсон (1977 г.) не са намерили в полицейските
отчети имената на 95% от респондентите, заявили, че не са имали контакти с
органите на реда. М. Хилдеранг и съавтори (1981 г.) са установили умерена или
силна връзка между официалните отчети и получените от респондентите сведения
относно броя на официалните контакти с правоохранителните органи, броя на
задържанията и броя на предадените в съда случаи от полицията [19, 121–122].
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Използването на самоотчетите формира по-различна картина
за мащабите на престъпността и девиантността. В основата на тази
картина лежат не официалните данни на полицията или сведенията,
получени от жертвите на престъпления, а признанията на самите
правонарушители. Тези проучвания са отличен способ за изучаване
на тяхната личност, близкото им обкръжение и етиологията на девиантното/престъпното поведение. Индивидуалният контакт с тях дава
възможност да се изследва и оцени влиянието на редица фактори,
формирали престъпни нагласи или благоприятствали поведение, отклоняващо се от общоприетите норми.
Самоотчетите на правонарушителите са свързани с подобни за
виктимизационните изследвания проблеми от методологичен и методически характер. В някои отношения тези проблеми са много посилно изразени. При SR изследванията в много по-малка степен
може да се разчита на достоверност на отговорите на участващите в
тях 37 . Значителен е делът на отказалите да участват в анкетите. Например при изследване сред ученици по методиката на Сиатъл той е
50% [19, с. 121] 38 . По различен начин се определят генералните съвкупности (затворници, лица с предявени обвинения или полицейски
регистрации, ученици, младежи, граждани) и се формулират задаваните въпроси. Извадките често пъти не са репрезентативни. Това е
причина за трудната съпоставимост между данните от различните
изследвания.
Съществени са и съпътстващите проблеми от деонтологично
естество. Освен споменатите проблеми по отношение проучванията
върху жертвите, ще отбележим и още едно обстоятелство. Получава
се колизия между изискването за запазване анонимността на личността на анкетираните и използване на получената информация
само за научни цели, от една страна, и гражданската позиция на ан37

Освен скриването на истината от анкетираните лица, трябва да се отчита и противоположният проблем – склонността на някои нарушители да преувеличават
извършеното от тях и да си приписват деяния, които не са извършили.
38
При виктимизационните проучвания общо взето, макар и с неголяма охота,
физически и юридически лица приемат да бъдат анкетирани. За проведените в
България изследвания делът на отказите е сравнително малък – средно 12−15%.
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кетьорите за тяхната реакция при научаване за престъпления, особено за сериозни деяния, от друга страна 39 .
Посочените обстоятелства са причина за значително по-трудното извършването на SR изследвания в сравнение с виктимизационните проучвания. Въпреки това този метод все по-често се използва особено за изучаване интензитета на престъпността сред непълнолетните и младежите 40 . Не ни е известно в България да са провеждани подобни изследвания.
Статистика на наказаната престъпност
(съдебно-криминална статистика)
Отчитането на броя на осъдените от съдилищата лица е найстарият статистически способ за измерване на престъпността. В национален мащаб най-напред във Франция (1827 г.) са публикувани
статистически данни за осъдените лица.
Дискусионна е тезата за използването на данните за санкционираната престъпност като основен и определящ способ за фактическото състояние на престъпността. Защитниците на тази теза,
между които е и българският криминолог В. Каракашев, изтъкват
аргументи, че само съдът е оправомощен да реши въпроса за това,
има ли или няма престъпление. Освен това статистиката на осъдените не дава възможност да се раздува проблемът за престъпността и
да се завишава броят на извършените престъпления [37, с. 193; 13,
121–122]. Преобладаващо обаче е виждането, че съдебната статис39

Нещо повече, според наказателните закони на редица страни научаването за
извършвано престъпление и несъобщаването за него на компетентните органи (т.
нар. недоносителство) съставлява престъпление. Според българското законодателство например наказателна отговорност носи лице, което знае, че се върши
престъпление, свързано с подправка и разпространение на парични знаци, електронни платежни средства и ценни книжа, и не съобщи за това на властта (чл. 248
НК). А съгласно чл. 205 от НПК граждани и длъжностни лица са задължени да
уведомяват незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган, когато узнаят за извършено престъпление от общ характер.
40
Например отделите за младежко правосъдие към правосъдните министерства на
САЩ и Канада провеждат лонгитюдни национални изследвания (изследвания в
течение на години) сред младежите и децата, съответно National Longitudinal Survey of Youth [38] и National Longitudinal Survey of Children and Youth [42].
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тика не следва да се използва в качеството на най-верен измерител
на реално извършваните престъпления [7, с. 25; 24, 137–140; 35,
с. 72 и др.].
Съдебната статистика отчита само тези престъпления, за които
са се водили наказателни дела. Извън нея остават не само незаявените и нерегистрираните престъпления, но и регистрираните престъпления с неразкрит извършител, както и всички разкрити престъпления, които по една или друга причина не са стигнали до съд и присъда. Така че данните за санкционираните престъпления и осъдените лица действително представляват “несъмнени дадености” [13, с.
121], но те представят само част от фактическата престъпност и
даже е много трудно да се прецени степента им на представителност, както по отношение на реалните размери на извършените
престъпления, така и по отношение на тяхната структура.
Поради обективни обстоятелства и в зависимост от бързината
на работа на правораздавателните органи съдебната статистика дава
повече или по-малко изместена във времето (с месеци и години)
картина на престъпността, тъй като отчитането на деянията става
към момента на влизане на присъдите в сила. Освен това върху съдебностатистическите данни влияят редица други фактори: амнистии и други законодателни мерки 41 , прилагането на института на
продължаваното престъпление (чл. 26 НК), несъставомерност или
маловажност на деянията, липсата на основания за търсене на вина
и съответно на наказателна отговорност от някои лица (малолетие,
невменяемост или изпадане в продължително разстройство на съзнанието), прилагане на възпитателни мерки, изтичане на предвидената от закона давност, починали обвиняеми и др.
Посочените фактори са причина и за голямата разлика между
данните на полицейската и съдебната статистика (средногодишно за
2002–2005 г. тя е 5,8 пъти). Тази разлика се дължи и на някои особе41

През 1960–1961 г. броят на престъпленията, завършили с осъдителна присъда,
намалява с 48%. Причината е влизането в сила на Закона за другарските съдилища
от 1959 г., с който определени видове престъпления с по-ниска степен на обществена опасност започват да се разглеждат от т.нар. нова институция – другарски
съд. Това обаче не се отразява на нивото на регистрираната престъпност [12, с. 19].
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ности в методиките за отчитане на престъпленията като единици на
наблюдение 42 .
В България първи опит за организиране на съдебностатистическа отчетност е направен още през 1882 г. Регулярно статистическо наблюдение върху наказаната престъпност се води от 1910 г.
[1, с. 175]. Понастоящем то се извършва от Националния статистически институт посредством Карта за обвиняемо лице (съдържа сведения за лицето, престъплението/престъпленията и резултатите от
делото) и Карта за непълнолетно обвиняемо лице. От 2000 г. отчетността на НСИ включва и наказателните дела, разглеждани от военните съдилища.
Данните за наказаната престъпност се съдържат в ежегодните
бюлетини “Престъпления и осъдени лица”. От 2000 г. тези бюлетини са само в електронен вид и могат да се ползват от интернет сайта
на НСИ или да се получат по съответния ред на електронен носител.
Основни таблици със съдебностатистически данни се съдържат и в
Статистическите годишници на Република България.
Числата от съдебната статистика отразяват резултатите от
крайната фаза на държавната реакция към престъпността и са минали през много “филтри”. Поради това обемът на наказаната престъпност е силно редуциран по отношение обема на фактическата
престъпност (вж. фиг. 1). Независимо от това съдебната статистика
е важен източник на информация за престъпността и база за криминологични анализи. Съпоставката с данните от полицейската статистика за регистрираните и разкритите престъпления може да послужи за изводи относно обема и структурата на престъпленията, които се “губят” в края на наказателния процес. Отклоненията от обичайните средни разлики могат да бъдат индикатор за положителни
или отрицателни изменения в интензитета на полицейските “филтри”, на правната компетентност на дознателския апарат, на бързи42

Съдебната статистика отчита първите три по тежест престъпления, извършени
от едно осъдено лице, докато полицейската статистика включва всички деяния на
обвиняемите лица.
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ната на съдопроизводството. Съдебната статистика предоставя ценни данни за структурата на престъпленията и извършителите, особено
по отношение на непълнолетните. Могат да се правят международни
съпоставки със санкционираната престъпност в други страни.
Като преимущество на съдебно-криминалната статистика
следва да се посочи, че тя е единствен източник на данни за престъпленията от частен характер, които не се включват в полицейската статистика. Това са престъпления с по-лека степен на обществена опасност, наказателното преследване за тях се възбужда по
тъжба на пострадалите 43 . Отчитането на тези престъпления допълва
статистическата картина за размерите на престъпността и за структурата ù по видове деяния.
Статистика на лицата, изтърпяващи наказание
“лишаване от свобода”
Основното предназначение на статистиката на затворниците е
да служи за нуждите на пенитенциарната система, но тази статистика същевременно е традиционен способ за криминологични анализи в национален и международeн мащаб за: проследяване състоянието, структурата и тенденциите на тежката престъпност; изследване на рецидивната престъпност в различните ù аспекти; оценяване
ефективността от осъществяваната ресоциализационна работа в
местата за лишаване от свобода.
В ГД “ИН” при Министерство на правосъдието се води обобщена месечна и годишна статистическа отчетност по различни показатели на лицата, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода”.
Не се издават официални статистически публикации, но данни за
затворниците могат да се намерят в докладите за дейността на Министерство на правосъдието и в Статистическите годишници на Република България, издавани от НСИ.
43

Леки телесни повреди, средни телесни повреди, причинени на възходящи, низходящи и други лица, закани, обиди и клевети (в определени от закона случаи),
неизплащане на дължима издръжка и др.
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Прокурорска статистика и статистика на Националната
следствена служба
Прокурорската статистика характеризира разследваната престъпност на нейния “вход” (образувани досъдебни производства) и
на “изхода” ù (внесени за разглеждане в съдилищата прокурорски
актове). При съпоставка със съдебната полицейската статистика тя
дава база за изводи относно обема и структурата на редуцираната
част от престъпленията в края на наказателния процес, както и за
достоверността на данните за регистрираните и разкритите престъпления.
Статистиката на Националната следствена служба за досъдебните производства, водени от следователи, е допълнителен източник
на данни за разкритата и разследваната престъпност. Това се отнася
до престъпленията, чието разследване, съгласно НПК, е във функционалната компетентност на следователите.
Данните за дейността на окръжните, районните и военните
прокуратури и на Националната следствена служба се публикуват в
бюлетини на Министерството на правосъдието и в доклади на Висшия съдебен съвет.
Данни за дейността на държавни ведомства и органи, имащи
отношение към престъпността и нейното противодействие
Ценен източник на информация за размера на нерегистрираната престъпност в икономиката са данните от статистическите масиви на държавните ведомства и органи с функции в сферата на
борбата с престъпността в националното стопанство. Това са данни
за: финансови нарушения, установявани от Държавната финансова
инспекция към Министерство на финансите и от вътрешните структури за финансов контрол при различните министерства и други ведомства; за нарушенията, регистрирани от Агенцията за финансово
разузнаване при Министерство на финансите 44 , за митническите и
44

Например през периода 2001–2004 г. служителите от Агенцията за финансово
разузнаване са изпратили на прокуратурата и МВР 643 доклада за съмнителни
сделки за изпиране на пари. За същия период полицейската статистика отчита само 66 регистрирани престъпления по чл. 253 от НК [източник: Янев, Р. Органи-
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данъчните нарушения; за административните нарушения, установявани от специализираните контролни органи на Министерство на
земеделието и горите, Министерство на регионалното развитие,
Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на културата (по отношение на
интелектуалното пиратство) и др.
Много важен информационен източник за степента на криминализация и виктимизация сред децата са данните, които се обобщават от Централната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни, Агенцията за закрила на детето, наблюдателните комисии към общините и др.
Данни за дейността на неправителствени организации
Данни за престъпления и други правонарушения се съдържат в
материалите на многобройните неправителствени организации, работещи с извършители или жертви на престъпления, или занимаващи се с различни проблеми на борбата с престъпността. Тези
данни могат да послужат за определяне нивото на латентността при
определени видове престъпления, например тези, свързани с домашно насилие, насилие над жени и деца, сексуално насилие, корупция, екологично замърсяване и др., данни за личността на извършителите и особено на жертвите, за факторите, генериращи или благоприятстващи криминално или виктимно поведение, за насоките на
превенция.
Документални източници
Освен от статистически масиви, изследователи и анализатори
могат да извличат систематизирани данни по различни признаци за
зация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари.
С., изд. АМВР, 2006, 116–117]. Вероятно част от случаите се отнасят до несъставомерни деяния, но тази разлика е показателна за съществуването на голям
обем от престъпления по изпиране на придобити по престъпен начин капитали, по
които не е извършена оперативно-издирвателна дейност за разкриването им или
не са образувани досъдебни производства за тяхното доказване.
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престъпленията, престъпниците и пострадалите лица от документи,
отразяващи дейността на правоохранителните и правоздавателните
органи, на контролни и други органи на ведомства и организации,
чиято дейност е свързана с установяване на на престъпления и други
правонарушения. Това са материали на оперативно-издирвателните,
охранителните и други органи на полицията, на инспекторите от
детските педагогически стаи, на комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на местата за изтърпяване на наказание “лишаване от свобода” и пробационните
служби, досъдебните производства, наказателните дела 45 .
Полезна информация за латентността и други аспекти на престъпността може да се извлече от счетоводни, финансови и други документи на стопански организации от сферата на частния бизнес,
доколкото фирмената тайна позволява това. Например съпоставката
на изплатените застрахователни обезщетения за кражби на МПС и
пътни злополуки с броя на престъпленията и автопроизшествията
може да ориентира при определяне обема на латентността при застрахователните измами.
Единна информационна система за противодействие
на престъпността
Решаващо значение за интегриране на информацията за престъпността, постъпваща от различни източници, и за повишаване на
нейната достоверност ще има изграждащата се в момента Единна
45

Във връзка с новото наказателнопроцесуално законодателство (в сила от 29 април 2006 г.) съвсем справедлива е тревогата на криминолозите от силното ограничаване на превантивната функция на разследващите органи и конкретно изключването на причините и условията за извършване на престъпленията от предмета на доказване. Според нас това не намалява информационната стойност на
дознанията, следствените и съдебните дела в това отношение. Проучването на
причините и условията в голямата част от случаите беше незадълбочено, а формулирането им беше сведено само до няколко фактора като “ниско правосъзнание”, “слаб родителски контрол”, “слаби морално-волеви задръжки”. Изследователите, чрез изучаване на материалите по делата (разпити на обвиняеми и свидетели, характеристики, съдебнопсихологични и психиатрични експертизи и др.),
могат да извличат разнообразни и достоверни сведения за деянията, извършителите и жертвите.
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информационна система за противодействие на престъпността
(ЕИСПП). Тя ще се поддържа от органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната,
Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.
ЕИСПП ще обхваща данните за: досъдебното разследване,
осъществявано от дознателите в Националната полиция при МВР и
Военната полиция при Министерство на отбраната; досъдебното
разследване, осъществявано от следователи; съдебното разследване
по наказателни дела; изпълнението на наказанията и следствените
арести; осъдената престъпност; българските документи за самоличност; постоянните адреси на физическите лица; регистрацията по
Булстат.
Системата ще осигурява: стандарти за информационно взаимодействие и обмен на данни между автоматизираните информационни системи на правоохранителните и правораздавателните органи; регламентирано унифицирано ползване на информация, свързана с борбата с престъпността; обобщена информация за протичането
на наказателния процес и изпълнението на наказанията; повишаване
на разкриваемостта и подпомагане на превенцията на престъпността
чрез информационно обезпечаване на наказателния процес.
Към позитивните ефекти на ЕИСПП следва да се добави интегрирането на информационните източници за регистрираната рестъпност в страната. Чрез ЕИСПП ще могат да се ползват данните не
само от статистиката на МВР, но и за регистрираните престъпления
от органите на Военна полиция, както и за образуваните досъдебни
производства по материали на Агенция “Митници”, Агенцията за
финансово разузнаване, Агенцията по приходите и други органи, по
които не са извършвани полицейски действия.
Международни статистики на престъпността
Статистическото наблюдение на престъпността по линия на
ООН, Съвета на Европа, Европейски съюз (програма “Евробарометър”), Интерпол, УНИЦЕФ и други организации, е изключително
полезен източник на информация за международни сравнителни
криминологични анализи. Предстои включването на данни за прес106

тъпността на страните членки на Европейския съюз и в статистическата информационна система “Евростат”. Чрез системата ще могат
да се ползват данни за регистрираните и санкционираните престъпления и за затворническата популация.
Статистическите данни за заявената, регистрираната, разкритата, разследваната и наказаната престъпност, за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за арестите и затворническата популация и т.н. не съставляват класифицирана информация. Но правото на свободен достъп на потребители и особено на
изследователи до съответните източници е значително затруднен.
Пълното откриване към обществеността на всички източници на информация за престъпността в България ще бъде не само в съответствие с европейските изисквания и практика, но и ще допринесе за
формиране у институциите и гражданите на нетолерантност към
криминалните девиации и съпричастност към усилията на държавата в ограничаването на престъпността 46 .
Направеният преглед показва, че за престъпността в България
има достатъчно по количество и надеждност източници на информация. Всеки от тях има определени информационни възможности и
предназначение и в различна степен на пълнота и достоверност отразява процесите на криминализация и виктимизация. Затова използвани в съчетание и професионално те са подходящ инструмент за
получаване на нужните знания за престъпността с оглед организирането на ефективна съвременна защита на обществото от опасността от разрастването в условията на глобализация на икономическите и социалните процеси.

46

В страните от Европейския съюз, САЩ и други държави се издават не само
специализирани бюлетини за нуждите на правозащитните органи, но и богато
илюстровани бюлетини за обществеността с данни за регистрираните престъпления и арестите, за осъдената престъпност и затворниците, както и с резултатите от
проведени виктимизационни изследвания. Освен това данни от полицейската и
съдебната статистика могат да се ползват от интернет сайтовете на ведомствата.
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Георги Караколев, старши асистент
Факултет “Сигурност”
Академия на МВР

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ЯВЛЕНИЕТО
“ТРАФИК НА ХОРА”

В обществото все по-често намира място употребата на словосъчетанието “трафик на хора”. Какво обаче се крие зад него, коректно ли се употребява, има ли значението на понятие, дали това е
нещо отдавна познато, явление, известно като съдържание, което се
проявява под нови форми, или нещо напълно ново и непознато? Необходимо е да се изясни характерът на трафика на хора като родово
понятие и като явление, което се проявява под нови форми и подлежи на научно изследване, с оглед разкриване на същностните му
черти.
В настоящата разработка се прави опит за очертаване на същностните характеристики на това яление.
Защо трафикът на хора се развива толкова добре, особено през
последните няколко години? 1
Отговор на горепоставения въпрос относно понятието “трафик
на хора” се дава от законодателя. Ще се направи опит да се отговори
и на въпроса доколко дефиницията формално обхваща и прави възможно ефективното противодействие на това явление.
Под понятието “трафик на хора” се разбира: “набирането,
транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на
хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използването на
принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама,
1

По експертни данни на ООН, печалбите, реализирани от трафик на хора в целия
свят, варират от седем до единадесет милиарда щатски долара годишно, като
изпреварват печалбите от незаконната търговия с оръжие и наркотици [9, 11.]
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злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или
чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи
съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация”[5]. Веднага трябва да се отбележи, че в тази дефиниция са инкорпорирани напълно същностните елементи на определението за “трафик на хора”, дадено в международното законодателство 2 . Избегнати са и някои негови съществени недостатъци [9,39−40], но няма да се коментират, тъй като
това са проблеми, които е важно да се разгледат самостоятелно.
Гореспомената дефиниция дава формален отговор на въпросите: “Що е трафик на хора?”, “Как се осъществява трафикът на хора?” и “Каква е крайната цел на осъществяващите трафик на хора?”.
Отговорите на тези въпроси в дефиницията са формални, тъй като в
тях не се съдържа (и не може да се съдържа) и намек за първопричините и стимулите, каращи достойни членове на нашето общество
да подпомагат косвено (в много от случаите несъзнателно) превръщането на тях самите и на техни близки в потенциални или реални
жертви на трафик на хора. Дефиницията описва много добре modus
operandi на престъплението “трафик на хора”, но не и на явлението “трафик на хора”. Ето защо ще се направи опит да се даде отговор на зададените по-горе въпроси, да се опишат същностните черти
на феномена “трафик на хора” и интерпретацията му през последните петнадесет години – т. нар. “преход” 3 .
Безспорно като “движещи сили” на явлението “трафик на хора” могат да се посочат:
• постоянно разрастващите се пазари и постоянно нарастващото търсене на сексуални услуги и/или евтина имиграционна

2

United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime, 2000.
3
Под “преход” разбираме процесите, протичащи в нашето общество от 1989 г.
насам, засягащи преди всичко политическата, икономическата, социалната, демографската, технологичната, научната, духовната, нравствената, културната, здравната и екологичната сфера от нашия живот.
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работна ръка или други форми на експлоатация в страните –
крайна дестинация 4 ;
• контролирането на “търсенето и предлагането на жертви” и на нелегалните пазари на работна ръка и услуги от организирани престъпни групи;
• крайна бедност, която е иманентно състояние за някои общества от периферията, и задълбочаваща се бедност, която придобива перманентен характер през последното десетилетие за някои социални и етнически групи в обществата от полупериферията
[7,140].
Посочените по-горе “движещи сили” на “трафика на хора”, се
явяват “двигател” и на много други антихуманни явления, присъщи
на хилядолетното развитие на човечеството като цяло, независимо
от очевидния факт, че формите на проявление на същността се изменят, понякога до неузнаваемост. За нас по-голям интерес представлява предизвикателството да се направи опит да се опишат и
систематизират факторите, които играят важна роля при превръщането на съвременния човек в потенциална и/или реална жертва на
трафик на хора.
Мнозинството от авторите, изследващи явлението, се обединяват около следните фактори, които са основна предпоставка за осъществяването на “трафика на хора”, като ги разделят на две основни
групи [8]:
• фактори, водещи до (подтикващи към) въвличане в трафик
на хора (push factors) [9, 12−13];
• фактори, спомагащи за въвличането в трафик на хора (pull
factors) [9].
По-подробно ще бъдат разгледани тези две групи фактори,
като ще бъде направен опит за тяхното детайлизиране, без претенция за изчерпателност.
4

Съвсем условно процесът на трафикиране на жертвите може да бъде разделен на
три фази (етапа): фаза на набиране на жертвите (фаза на произход или възникване
на трафика на хора), фаза на транзит и фаза на крайна дестинация (фазата, в която
се осъществява самата експлоатация на жертвите.
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Към първата група фактори, които имат най-вече социалноикономически характер, могат да се причислят:
• задълбочаващата се социална стратификация, сегрегация
и дори декласация на определени страти, водещи до прогресивно
обедняване;
• високите нива на безработица и малката вероятност за
намирането на законни източници на постоянни доходи;
• ясно изразената през последното десетилетие тенденция
за труден достъп до образование за една значителна част от населението на държавите от Източна и Югоизточна Европа;
• джендър (gender) 5 дискриминация;
• дискриминация на определени етнически и социални групи
на пазара на труда;
• насилие в семейството.
Някои от гореспоменатите фактори ще бъдат анализирани.
Социологически изследвания [2] показват, че до 1988 г. живеещите в социалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа не се причисляват към различна стратификационна
принадлежност. С други думи, огромното мнозинство смята, че е
разполагало с доходи около средните или малко над тях. Самооценката за доходите на работниците, занимаващи се с физическа работа,
е практически изравнена с тази на ръководни служители и висококвалифицирани специалисти [2]. Разбира се, в тази оценка несъмнено се съдържа определена относителност, която се дължи преди
всичко на самото общество. Проф. Петър-Емил Митев [2, 17] подчертава, че административният социализъм не може да се смята за
класово общество в същинския смисъл. Можем да го наречем “ран5

Терминът “gender” (от англ.) би могъл да се преведе като полoва принадлежност или полова роля. Тя отразява не просто биологичния пол, а отредените роли
на мъжете и жените в обществото. Ние не се раждаме с тези разлики, те са ни
“вменени” от обществото, като резултат от определени социални, икономически,
културни и морални условия. По този начин половата принадлежност определя
задачите, функциите и ролите, които жените и мъжете изпълняват в обществото и
личния си живот. Но така или иначе, терминът “gender” няма точен превод и
поради тази причина го употребяваме с оригиналното му изписване.
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гово” общество, тъй като доминират вертикални връзки, които
трудно могат да бъдат уловени чрез количествени изследвания.
Предимствата в това общество се измерват не толкова с доходите,
колкото с привилегиите; не толкова с личното имущество, колкото с
достъпа до ползването на държавна собственост 6 .
В нашата съвременност е възникнал нов вид бедност, която не
може да бъде сравнявана с бедността в западните (капиталистическите) общества. Тя е следствие на мощните деструктивни процеси,
които съпътстват и протичат паралелно с либерализацията на икономиката. Старите социални връзки се разкъсват и социалният статус
на огромни групи от хора се преобръща. Бившите средни слоеве се
разслояват. Може да се каже, че при много от тях бедността е необратима и декласира голяма част от хората, принадлежащи към тези
групи. Новата бедност не е елемент от жизнения цикъл на индивидите, а по-скоро социално-икономическа зависимост, засягаща цели
групи от населението. Социално-биологичните фактори (възраст,
пол, деца) не се обезсилват, а по-скоро се трансформират в нова доминанта. Новият социално-икономически контекст дори усилва техния ефект. Налице са и симптоми за феминизация на бедността, но
все пак новата бедност е най-силно изразена сред етническите малцинства. Фактически бедността при циганите е достигнала катастрофални размери и това ги обособява като етническа подкласа.
Процесите на обедняване по време на прехода в страните от
бившия Източен блок протичат по различен начин и водят до коренно различни последствия 7 . Постсоциалистическите страни от
Централна Европа са относително бедни, но забогатяващи и могат
да се разглеждат като страни, в които се изгражда капитализъм без
капиталисти, докато страните от Югоизточна Европа и бившия Съ6

Характерен е примерът със съдебния процес срещу Тодор Живков. В хода на
процеса стана ясно, че Живков, който управлява България 35 години, няма собственост (включително апартамент или кола) извън личните вещи за всекидневна
употреба.
7
Оттук едните могат да се разглеждат предимно като страни на произход на
трафик на хора, а другите – преди всичко като страни на транзит и крайна дестинация.
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ветски Съюз са относително бедни и обедняващи – страни с капиталисти, но без капитализъм [2, 44]. Тези процеси са белязани и от редица аномалии, което прави “преходът” уникален и почти несравним с познати досега социално-икономически трансформации, протичали предимно в обществата от центъра. Най-парадоксалната от
тези аномалии е следната: живеене в крайна бедност, съчетано с
притежаването на недвижима и друга собственост. Този парадокс
логично поставя въпроса за удачността на самото регулиране (по
същество, най-вече политическо) на прехода в полза на по-голямата
част от обществото. Очевиден е фактът, че страните, където началото на прехода беше белязано от радикални (шокови) реформи
(като същевременно се отчитаха специфичните особености на всяка
страна) във всички сфери на обществения живот, но най-вече в икономиката и селското стопанство, се “приближават” към страните от
центъра. От гледна точка на развитието на процеса “трафик на хора”
те постепенно се превърнаха от страни на произход в страни на
транзит и в по-малка степен в страни на крайна дестинация, което
недвусмислено подкрепя тезата, че основните фактори за “процъфтяването” на явлението “трафик на хора” имат социално-икономически характер, но същевременно основната отговорност пред обществото и всички хора, живеещи на територията на съответната
страна, би трябвало да се поеме от елитите, определяли философията и провеждали политиката на реформите по време на прехода.
Именно провеждането на определен тип политика е единият от пътищата за постигане на крайната цел и тук е съществената разлика
при протичането на прехода в постсоциалистическите страни от
Централна Европа и страните от Югоизточна Европа и бившия Съветски Съюз.
Безработицата (и установилата се в някои страни в преход
тенденция към дълготрайна незаетост) е следващият основен социално-икономически фактор, който в значителна степен е “хранителната среда” не само за феномена “трафик на хора”, но и за редица
други негативни явления и процеси. Тя също е по-висока [2, 22] в
постсоциалистическите страни, закъснели с преструктурирането на
икономиката, и при които самата философия на това преструктури117

ране се отличава от страните, където безработицата е по-ниска. Проблемът с безработицата в постсоциалистическите страни, разгледан
в контекста на “трафика на хора”, е не толкова в класовата и/или етническата принадлежност (както считат част от западните изследователи на тези феномени и процеси) [9, 12−15], а в риска от декласация – изпадане от голямото общество (mainstream). В Югоизточна
Европа ясно се наблюдава процес на наследяване на бедност в следващото поколение вследствие на дълготрайна безработица, а също и
рязка подоходна стратификация в селата и градовете. Това дава основание да се говори за “градска” и “селска” безработица и бедност
[2, 23]. Неслучайно по-голямата част от жертвите на трафик на хора
произхождат и/или са прекарали по-голямата част от съзнателния си
живот в “селска” среда.
Образованието е другият фактор, който би могъл да се разгледа и като диференциращ при опит да се детерминира общото между
съществената част от хората, станали жертви на трафик, и една друга незначителна част от потенциалните или реални жертви на феномена. Образованието е едно от важните измерения на класата и мощен кумулативен фактор. Различията между финансовото положение на най-ниско и най-високо образованите са впечатляващи във
всички постсоциалистически страни, независимо от начините, по
които тези различия се проявяват [2, 21]. Мит обаче е твърдението
[8; 10; 11] (особено за страните от Югоизточна Европа и бившите
съветски републики), че жертви на трафик на хора стават преди
всичко лица с ниско или без образование. В този смисъл разглеждането на образованието като фактор не би могло да се ограничи
само в социално-икономически аспект. За целите на изследването на
явлението би било редно влиянието на фактора “образование” да се
разглежда паралелно и във взаимовръзка с факторите: джендър
дискриминация; дискриминация на определени етнически и социални групи на пазара на труда; насилие в семейството. Изброените
фактори се формират и повлияват не само от социално-икономически процеси, но и от същностни за обществото, най-вече културни,
морални, религиозни схващания и императиви. Според социологическото изследване “Работа в чужбина и младите жени в България”
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[4] през 2000 г., общата численост на лицата от женски пол на възраст между 12 и 35 години е 1 360 116, което представлява около
38% от населението на страната. От изнесените в доклада данни може да се направи изводът, че основните фактори за появата и “разцвета” на явлението “трафик на жени” се формират от драматичното
несъответствие между мечтите и желанията на младите жени в България и реалните им възможности за реализация. Това означава, че
на преден план изпъкват т. нар. фактори, спомагащи за въвличане в
трафик (pull), за които ще стане дума по-нататък в изложението.
Въпреки ясно очертаващата се тенденция за феминизация на безработицата [1], нямаме основание да твърдим, че това се дължи на
джендър дискриминация. Далеч по-разумни биха били твърденията,
че тази тенденция се проявява благодарение на тежкото положение,
в което се намират структуроопределящи отрасли от нашата икономика, където традиционно намираха поле за изява жените от нашето
общество, и особеностите на провежданата данъчна и социална политика, намираща конкретен израз в законодателството ни. Същото
се отнася и при отчитането на влиянието на фактора “дискриминация” на определени етнически и социални групи на пазара на труда
върху феномена “трафик на хора”. Ако определени етнически и/или
социални групи са декласирани на пазара на труда, то това се дължи
преди всичко на ниското им образование или липсата на такова, съчетано с особеностите на нашата икономика и законодателство в
тази област (все още значителна част от икономиката ни се намира в
т. нар. “скрит сектор”) [6, 79−82].
Напоследък нараства публикуването на данни и информации,
отнасящи се до насилие в семейството. Все още у нас липсват задълбочени изследвания, позволяващи да се изяснят сложните взаимовръзки между феномените “насилие в семейството” и “трафик на
хора”. Според публикувани данни, предоставени от фондация “Асоциация Анимус”, 43,5% от жените – жертви на трафик, в детството
си са преживели някаква форма на домашно насилие, което би следвало да покаже, че този вид насилие е широко разпространен в българското общество и представлява сериозна предпоставка за трафик
на хора, особено на жени и деца, от България [3]. Ако публикувани119

те данни са интерпретирани коректно, това означава, че е на път да
бъде развенчан още един мит: че насилието в дома е преди всичко
функция на образованието и социалния статус на склонните да го
упражняват. Многобройни публикации в интернет също потвърждават тезата, че домашното насилие е един все още недобре изследван
феномен, и че се проявява с почти същата честота и в семейства с
много добро материално положение, образование и социален статус
в страните от капиталистическия център. Очевидно е, че темата за
домашното насилие е многопластова и трябва да се разглежда в контекста на съчетаване на социално-психологически, културни, социолингвистични, народностно-психологични и индивидуално-психологически характеристики на основната клетка на обществото – семейството.
“Хранителната среда”, в която възникват и се формират факторите, спомагащи за въвличането в трафик на хора (pull factors), е
митът (в определена степен инерционно подхранван от липсата на
достатъчно информация или наличието на изопачени данни за западните страни) за “възможността за лесна реализация и професионална кариера, за отлично заплащане, за висок социален статус, възможността за безпрепятствен достъп до постиженията и благата на
западната цивилизация, гарантирането на лесен, качествен и осигурен живот не само на потенциалната жертва, но и на нейните близки” [9, 15]. Това се отнася и за драматичното несъответствие между
мечтите и желанията на част от хората, живеещи в България, и реалните им възможности за реализация в страната. Рязката подмяна
на ценностите (което в масовия случай е свидетелство, че по-скоро
такива не са били формирани), насаждането (макар и понякога нецеленасочено) на чужди културологични и социалноповеденчески
модели, в значителна степен допринасят за ефективното въздействие на тези фактори върху потенциалните и реални жертви на трафик на хора. Трябва да се отбележи обаче, че истинността на издигнатите тези зависи от степента на информираност и познание за политическата, икономическата, социалната и образователна система
на страните, които са съответен обект на желания, а също и на господстващите нрави, обичаи, морал, традиции и др. В този смисъл
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можем да говорим и за решаващата роля на образованието и свободния достъп до информация при превенцията на трафика на хора.
От анализа на изложението дотук е очевидно, че за да бъде
възможно ефективно да се противодейства на трафика на хора и
особено на трафика на деца, не може да се разчита само на правоохранителните и правораздавателните органи. Необходим е качествено нов, всеобхватен, интердисциплинарен синтез на усилията на
всички държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към противодействието на трафика на хора. В противен случай обществото ни рискува да продължава да не цени подобаващо най-ценния си ресурс – хората и особено децата. Нещо
повече, ако не се направят тези усилия, трафикът на хора би могъл
да се превърне в една от най-сериозните заплахи за сигурността на
национално, регионално и европейско равнище.
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ЧАСТ ІІ.
КРИМИНАЛИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Н.с. І ст. Цветан Нишев, доктор
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
КОЛИЧЕСТВЕНИ ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ.
ЧАСТ 1: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ

Увод
При провеждане на количествен химичен анализ не е достатъчно да оценим определяемата величина (обикновено концентрацията на аналита). Получената стойност е повлияна от множество
външни фактори, някои от които са напълно извън контрола на аналитика. Следователно е необходимо да определим в какви граници
тези външни фактори биха могли да повлияят на резултата от анализа.
Мярка за влиянието на външните фактори върху резултатите
от анализа е неговата неопределеност. Основните правила за оценяване на неопределеността на широк кръг измервания са дефинирани през 1993 г. от ISO в “Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”. Документът е разработен в сътрудничество с много
международни организации, в т.ч. IUPAC. За нуждите на аналитичната химия основните идеи на това ръководство са доразвити от
EURACHEM и CITAC в [1]. Те са възприети и от Европейската асоциация за акредитиране на лабораториите – ЕАL [2; 6].
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Неопределеност - основни положения
Съгласно [3] неопределеността се дефинира като “параметър,
свързан с резултата от измерване, който характеризира неговата
дисперсия и може да се припише на определяемата величина”. Такъв параметър може да бъде стандартното отклонение (или негово
производно) или ширината на доверителен интервал.
Неопределеността на едно измерване в общия случай се състои
от много компоненти. Някои от тях могат да се оценят въз основа на
статистическа обработка на резултатите от серия измервания и изчисленото от тях стандартно отклонение. Други се оценяват въз основа на приети (на база на опит или друга информация) вероятностни разпределения, от които се изчислява стандартното отклонение.
Терминът “неопределеност”, както беше дефиниран по-горе,
изразява ограничеността на нашите знания за определена стойност.
Поради това нейното изчисляване увеличава доверието в получения
резултат.
При оценяване на общата неопределеност е необходимо всеки
от източниците на неопределеност да се третира самостоятелно и да
се посочи неговият принос. Всеки такъв принос към общата неопределеност се нарича “компонент на неопределеността”. Когато един
компонент е изразен чрез стандартно отклонение, той се нарича
“стандартна неопределеност”. Ако съществува връзка между някои
компоненти, тя трябва да се отчете чрез определяне на тяхната ковариация. Понякога е възможно да се определи комбинираният ефект
на няколко компонента. В такъв случай не се налага определяне на
ковариацията между тях.
В повечето случаи в аналитичната химия е необходимо да се
определи разширената неопределеност (expanded uncertainty). Тя
представлява интервал, в който с голяма степен на вероятност попада стойността на определяемата величина.
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Етапи на изчисляване на неопределеността
Изчисляването на неопределеността се извършва на четири
основни етапа.
Етап 1. Специфициране на определяемата величина
На този етап се съставя математически модел, описващ точно
измервателния процес (т.е. зависимостта на определяемата величина
от всички изходни). В него се отчитат и корекциите за всички известни системни грешки. Най-общо резултатът е представяне на зависимостта на определяемата величина у от всички параметри (в т.ч.
константи, независимо, че строго погледнато, те не са параметри):
y = f ( x1 , x 2 ,..., x n )

(1).

Етап 2. Идентифициране на източниците на неопределеност
Съставя се списък на всички възможни източници на неопределеност. Той включва всички източници, които влияят на параметрите в модела от първия етап. Може да се включат и други източници, като задължително се отчитат източниците, произхождащи от
допусканията (химически или математически). Списък на често
срещани източници на неопределеност е даден в [1].
Етап 3. Изчисляване на компонентите на неопределеността
Изчислява се неопределеността, дължаща се на всеки идентифициран източник. Когато е възможно, се определя едновременното
влияние на няколко източника на неопределеност. Всички получени
стойности се превръщат в стандартна неопределеност. На този етап
се преценява и дали наличните данни са достатъчни за оценяване на
всички източници на неопределеност и при необходимост се планират допълнителни експерименти и изследвания.
Етап 4. Изчисляване на комбинираната неопределеност
(бюджет на неопределеността)
Получените в етап 3 стойности на стандартната неопределеност на отделните компоненти се комбинират съгласно установените правила. На този етап се проверяват и ако е необходимо се прео125

ценяват компонентите с най-голяма тежест. Накрая се изчислява и
разширената неопределеност.

Изчисляване на компонентите на неопределеността
Възможни са два начина на оценяване на неопределеността,
известни като “Тип А” и “Тип В” [1; 2]. Тип А оценяването на неопределеността се базира на статистически анализ на серия от измервания. В този случай стандартната неопределеност е експериментално определеното стандартно отклонение на средната величина. Тип
В оценяването на стандартната неопределеност се базира на някакви
научни познания или опит, а не на статистическа обработка на експериментални данни.
Тип А оценяване на неопределеността
Този начин на оценяване на неопределеността се основава на
теорията на вероятностите. Основно понятие в нея е понятието
“случайна величина”. “Случайна” се нарича величина, която в резултат на опита може да приеме една или друга предварително неизвестна стойност [4]. Закон за разпределение (или само разпределение) на случайната величина се нарича всяко съотношение, установяващо връзка между възможните ù стойности и съответните им
вероятности. Функция на разпределението F(x) на случайната величина Х се нарича вероятността Х да бъде по-малка от дадена стойност х. Това е най-универсалната характеристика на случайната величина и може да бъде построявана както за дискретни, така и за
непрекъснати случайни величини. Нейната първа производна
dF(x)/dx се нарича “плътност на разпределението на случайната величина” и показва вероятността Х да попадне в интервал х+dx.
Ако са проведени n на брой измервания на случайната величината Х, при което са получени n на брой стойности х1, х2, ..., хn
средно аритметичната стойност на х е:
x=

1 n
∑ xi
n i =1

(2).
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Средно аритметичната стойност представлява най-добра
оценка на математическото очакване на една случайна величина.
Дисперсията на случайната величина (известна още и като втори
централен момент на случайната величина) е:
s 2 ( x) =

1 n
( xi − x ) 2
∑
n − 1 i =1

(3).

Нейният положителен квадратен корен се нарича “стандартно
отклонение на случайната величина”. Най-добрата оценка на дисперсията на средно аритметичната стойност x се получава от:
s 2 (x) =

s 2 ( x)
n

(4).

Нейният положителен квадратен корен се нарича “стандартно
отклонение (SD – Standard Deviation) на средната стойност”. Ако я
разделим на стойността на x , получаваме относителното стандартно отклонение (RSD – Relative Standard Deviation). Стандартната
неопределеност u (x ) , свързана с оценката x , е стандартното
отклонение на средната стойност:
u ( x ) = s( x )

(5).

В някои случаи е по-удобно неопределеността да се изрази
като относително стандартно отклонение. Следва да се отбележи, че
стойностите на константите също са носител на неопределеност, тъй
като са установени експериментално (например универсалната газова константа) или чрез изчисление с неизбежните за това закръглявания (π). Доколкото обикновено те са определени с голяма точност, в повечето случаи тя може да се пренебрегне, като е необходимо да се държи сметка единствено за броя използвани значещи
цифри.

127

Тип В оценяване на неопределеността
Тип В оценяване на неопределеността, свързана с оценката хi
на изходната величина Хi,, се базира на средства, различни от тези за
статистически анализ на серия от експерименти. Стандартната неопределеност u ( xi ) се оценява на база научни знания и предишен опит
за променливостта на Хi. Стойности за стандартната неопределеност
по този начин могат да се получат от [1, 2]:
– предишни експериментални данни;
– опит и/или общи знания за поведението и свойствата на подобни (подходящи за сравнение) материали и инструменти;
– спецификация на производителя;
– данни, налични в сертификати за калибриране и др.;
– неопределености, свързани със сравнителни данни, взети от
справочници.
Трябва да се разгледат следните случаи=
• Когато е известна само една стойност за Хi, например единично измерване, стойност от литературата, корекционен фактор и
т.н., тази стойност се използва за хi. Използва се дадената в източника стойност за стандартната неопределеност u ( xi ) . Ако не е дадена, тя следва да се изчисли. Ако липсват данни за нейното изчисляване, неопределеността следва да се оцени на базата на опита.
• Когато разпределението на случайната величина Хi е известно (или може да се приеме), всички статистически параметри (средна стойност, дисперсия, стандартно отклонение и т.н.) се изчисляват
от него.
• Когато са известни само горна и долна граница a + и a − ,
следва да се използва разпределение с постоянна плътност на вероятността между тези граници (правоъгълно разпределение). Прилагайки горния случай за оценяваната величина получаваме:
xi =

1
(a + − a − )
2

(6).

Квадратът на неопределеността е:
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u 2 ( xi ) =

1
(a + − a − ) 2
12

(7).

Ако разликата между двете граници отбележим с 2a , получаваме:
u 2 ( xi ) =

u ( xi ) =

1 2
a
3
a

(8),
(9).

3

Правоъгълното разпределение е разумно да се прилага винаги,
когато нямаме достатъчно знания за дадена случайна величина.
Пример за това са стойности от сертификати или други спецификации – 50 ml±0,1 ml. В този случай хi=50 и a =0,1.
Ако е известно, че стойности в средата на интервала са повероятни, отколкото в краищата, може да се приложи триъгълно
разпределение. В този случай стандартната неопределеност е:
u ( xi ) =

a

(10).

6

Ако е известно, че случайната величина се подчинява на нормално разпределение, стандартната неопределеност е:
u ( xi ) =

a

(11).

9

В случаите когато в сертификат или друг източник неопределеността е дадена под формата на стандартно отклонение s,
относително стандартно отклонение ( RSD = s ( xi ) / x ) или коефициент на вариация CV%, без да е посочено разпределението, се
прилага нормално разпределение [1]. Тогава в сила са следните зависимости:
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u ( xi ) = s ( xi )
u ( xi ) = xi RSD
u ( xi ) =

(12).

CV %
xi
100

Когато неопределеността е дадена под формата на 95% (или
друг) доверителен интервал хi±c, без да е посочено разпределението,
се прилага нормално разпределение [1]. Тогава за 95% доверителен
интервал u ( xi ) = c / 2 , а за 99% и по-голям – u ( xi ) = c / 3 .

Изчисляване на комбинираната неопределеност
(бюджет на неопределеността)
Математически задачата за определяне на комбинираната
неопределеност представлява изчисляване с колко ще се измени
целевата функция y=f(x1, x2, …, xn) при изменение на xi с някаква
стойност.
Тази задача може да се реши чрез развиване на y в ред на
Тейлър. Ако y е непрекъсната в околност на точката х с координати
(х1, х2, ..., хn) и има производни от m-та степен, то стойността и в
точка (x1+h1, x2+h2, …, xn+hn) е:
1
f ( x1 + h1 , x 2 + h2 ,..., x n + hn ) = f ( x1 , x 2 ,..., x n ) + df ( x1 , x 2 ,..., x n ) +
1!
1
1
+ d 2 f ( x1 , x 2 ,..., x n ) + ... + d m f ( x1 , x 2 ,..., x n ) + ε
2!
m!
(13).

Начинът за изчисляване на остатъчния член ε може да се
намери в специализираната литература. Нека за простота разгледаме
функция на две променливи z=f(x, y). Тогава горното уравнение
придобива вида:
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1 ⎡ ∂f ( x, y )
∂f ( x, y ) ⎤
f ( x + h, y + k ) = f ( x, y ) + ⎢
h+
k⎥ +
1! ⎣ ∂x
∂y
⎦
2
2
2
1 ⎡ ∂ f ( x, y ) 2
∂ f ( x, y )
∂ f ( x, y ) 2 ⎤
+ ⎢
h +2
hk +
k ⎥ + ... +
2
2! ⎣ ∂x
∂x∂y
∂y 2
⎦
+

(14),

1 ⎡ ⎛ n ⎞ ∂ n f ( x, y ) n − m m ⎤
h k ⎥ +ε
⎢∑ ⎜ ⎟
n! ⎣ ⎜⎝ m ⎟⎠ ∂x n−m ∂y m
⎦

⎛n⎞
n!
.
където ⎜⎜ ⎟⎟ =
⎝ m ⎠ m!(n − m)!
Уравнение (14) може да се преобразува:
f ( x + h, y + k ) − f ( x, y ) =

1 ⎡ ∂f ( x, y )
∂f ( x, y ) ⎤
h+
k⎥ +
⎢
1! ⎣ ∂x
∂y
⎦

+

1 ⎡ ∂ 2 f ( x, y ) 2
∂ 2 f ( x, y )
∂ 2 f ( x, y ) 2 ⎤
k ⎥ + ... + (15).
h
hk
2
+
+
2! ⎢⎣ ∂x 2
∂x∂y
∂y 2
⎦

+

1 ⎡ ⎛ n ⎞ ∂ n f ( x, y ) n − m m ⎤
h k ⎥+ε
⎢∑ ⎜ ⎟
n! ⎣ ⎜⎝ m ⎟⎠ ∂x n − m∂y m
⎦

От уравнения 13–15 в случай на независими (некорелирани)
променливи, отчитайки само линейните членове (първите производни), получаваме основното уравнение за изчисляване на неопределеността:

u( y) =

n

∑ c u( x )
i =1

2
i

2

(16),

i

където u ( xi ) е съответният компонент на неопределеността,
изразен като стандартно отклонение, ci е коефициентът на чувствителност за съответния компонент.
Както е видно от уравнения 13–15, коефициентите на чувствителност представляват съответните частни производни на у:
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ci =

∂f ( x1 , x 2 ,..., x n )
∂xi

(17).

Те могат да се определят аналитично чрез диференциране на
математичния модел – уравнение 1, или чрез прилагане на числени
методи за диференциране. Понякога е възможно те да бъдат измерени и експериментално.
Известни са два случая, при които комбинирането на неопределеностите е значително опростено.
Случай 1

Когато моделът, описващ определяемата величина, включва
само събиране и изваждане на изходните параметри:
n

y = ∑ pi xi

(18).

i =1

Коефициентите на чувствителност са равни на коефициентите пред изходните параметри:
ci = p i

(19).
Случай 2

Когато моделът, описващ определяемата величина включва
само умножение и деление на изходните величини:
n

y = c∏ xipi

(20).

i =1

Коефициентите на чувствителност са:

ci = y

pi
xi

(21).
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В този случай е удобно неопределеността да се изрази като
относително стандартно отклонение:
u( y)
y
u ( xi )
w( xi ) =
xi
Тогава уравнение 16 придобива вида:
w( y ) =

w( y ) =

(22).

n

∑ p w( x )
i =1

i

(23).

i

Както е видно от уравнение 23, при използване на относително
стандартно отклонение коефициентите на чувствителност са равни
на степените на съответните изходни величини.
Обичайна практика при комбинирането на неопределеностите
е разделянето на изходния модел на части, които могат да се
обработят по описаните по-горе случаи. Например, ако моделът е:
y=

a+b
c+d

(24),

той може да бъде разделен на две части – ( a + b) и (c + d ) .
Неопределеностите на тези части могат да се изчислят, прилагайки
правило 1. Общата неопределеност се получава като получените
стойности се комбинират, съгласно правило 2.
В случаите, когато определяемата функция е силно нелинейна,
първите производни или голяма част от тях се нулират или неопределеността на изходните параметри е голяма спрямо техните стойности (т.е. имаме голямо относително стандартно отклонение); следва да се използват и по-високи членове от уравнение 13. Този проблем възниква при изследвания в областта на ниските концентрации,
особено в околността на границата на откриваемост. При такива
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концентрации възникват и редица други проблеми. Основни насоки
в тази област са дадени в [1 – Appendix F].

Наличие на корелация между някои от изходните
променливи
Ако някои от изходните величини са свързани (т.е. не са независими), следва да се отчете и ковариацията между тях. Тогава
уравнение 16 придобива вида:
n

n −1

n

∑ c u( x ) + ∑ ∑

u( y) =

i =1

2
i

2

i

i =1 k =i +1

ci c k u ( xi , x k )

(25),

където u ( xi , xu ) е ковариацията между хi и хk.
чрез:

Ковариацията е свързана с коефициента на ковариация rik
u ( xi , x k ) = u ( xi ).u ( x k ).rik

(26).

При наличието на n на брой двойки данни за две величини P и
Q , ковариацията между средно аритметичните стойности p и q е:
s ( p, q ) =

1 n
∑ ( pi − p )(qi − q )
n − 1 i =1

(27).

Комбинирайки уравнения 26 и 27 можем да намерим
коефициента на корелация:
n

r ( p, q ) =

∑( p
i =1

i

− p )(qi − q )
(28).

⎡
2 ⎤⎡
2⎤
⎢∑ ( p i − p ) ⎥ ⎢ ∑ ( q i − q ) ⎥
⎣ i =1
⎦ ⎣ i =1
⎦
Коефициентът на корелация (известен и като коефициент на
линейна корелация) е количествена мярка за наличието на линейна
n

n
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зависимост между две случайни величини. Той приема стойности
между –1 и +1, като стойностите –1 и +1 съответстват на линейна
функционална зависимост между двете величини.
За илюстрация на гореказаното, нека приемем, че две изходни
величини Х1 и Х2 зависят от група независими променливи Ql (l=1,
2, …, L):
X 1 = g1 (Q1 , Q2 ,..., QL )
X 2 = g 2 (Q1 , Q2 ,..., QL )

.

Оценките х1 и х2 на изходните величини Х1 и Х2 ще бъдат
корелирани. В този случай ковариацията u ( x1 , x 2 ) е:
L

u ( x1 , x 2 ) = ∑ c1l c 2l u 2 (ql )

(29),

l =1

където коефициентите на чувствителност с1l и c2l се изчисляват от g1
и g2 по уравнение 17.
Очевидно в уравнение 29 се отчитат само независимите
променливи ql, които фигурират и в двете функции g1 и g2.
Този пример води до един важен извод. Понякога е възможно
да се избегне изчисляването на ковариации с подходящ избор на
модела. Ако във функцията, описваща определяемата величина У,
заменим изходните променливи Х1 и Х2 с независимите променливи
Ql, ще получим зависимост, която не съдържа корелирани променливи.
Има случаи, когато корелацията между два изходни параметъра Х1 и Х2 не може да бъде избегната. Понякога степента на корелация между тези променливи не може да бъде оценена. В такъв
случай следва да се използва максимално възможната. Ако отбележим u i ( y ) = ci u ( xi ) , тогава уравнение 25 добива вида:
u 2 ( y ) = ( u1 ( y ) + u 2 ( y ) ) + u r2 ( y )
2

135

(30),

където u r ( y ) е приносът към общата неопределеност на всички
останали изходни величини, които сме приели че не са корелирани,
а ui(y)=ciu(xi).
По принцип ковариацията между оценките на две изходни величини Х1 и Х2 може да се приеме за пренебрежимо малка, ако:
– те са независими, например защото техните оценки са
получени в резултат на многократни, но отделни, независими опити,
или защото са получени в резултат на различни изследвания, които
са извършени независимо едно от друго;
– ако една от тези величини може да се разглежда като
константа;
– проведени изследвания не са показали наличието на
корелация между изходните величини Х1 и Х2.
За илюстрация на корелацията между изходните величини ще
разгледаме следния пример. Нека определяемата величина зависи от
концентрацията на две вещества А и В:
ma
c
V
m
y=k a =k c =k a ,
mb
cb
mb
Vc
където к е константа или функция на други променливи.
Нека разтворите им се приготвят чрез разтваряне на определено количество вещество в съд с обем Vc. Тогава, както е показано
в горното уравнение, обемът на съда може да се съкрати и определяемата величина зависи от масите на веществата А и В. Очевидно
използваната за целта везна е източник на неопределеност. Ако обаче използваме различни съдове за определяне на обема Vc , те са с
различни неопределености и съответно трябва да ги отчетем.
Същото важи и ако използваме един и същи съд, но разтворите се
приготвят поотделно – неопределеността е една и съща, но в единия
случай отклонението от истинската стойност може да е положително, а в другия – отрицателно. Независимо дали използваме един или
два съда, следва да отчетем по-лошия случай (отклонения, които не
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се компенсират – напр. нарастване на числителя и намаляване на
знаменателя). Необходимо е да се отбележи, че в този случай (разтворите се приготвят поотделно) изразяването на у спрямо масата е
еквивалентно на изразяване спрямо концентрациите. Това е така, защото при самостоятелното приготвяне на разтворите няма връзка
между техните концентрации.
Ако веществата А и В се разтварят едновременно в един и
същи съд, очевидно отклонението и в числителя, и в знаменателя, е
в една и съща посока и следователно при съкращаване на обема съкращаваме и неопределеността на неговото определяне. Ако в този
случай изразим у от концентрациите на А и В, ще трябва да отчетем
и ковариацията между тях. Това се налага, тъй като при едновременното приготвяне на разтворите, всяко отклонение на концентрацията
на А, дължащо се на неточно определяне на обема Vc , неизбежно
води и до съответно изменение на концентрацията на В. Това е и
пример как чрез подходящ избор на модела може да се премине от
корелираните променливи ca и cb към независимите m a и mb .
Прието е резултатите от гореописания анализ на неопределеността да се представят в табличен вид. Той е и много удобен за
последващ анализ на значимите компоненти на неопределеността.
Таблицата трябва да включва, като минимум, всички изходни величини Хi и източници на неопределеност, техните оценки хi, тяхната
стандартна неопределеност u ( xi ) , коефициента на чувствителност сi
и приноса към общата стандартна неопределеност u i ( y ) . Пример е
показан в таблица 1.
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Таблица 1
Схема на подреждането на оценките на изходните величини,
стандартните неопределености, коефициентите на
чувствителност и приносите към общата неопределеност,
използвани при анализа на неопределеността на определяемата
величина
Величина

Стойност

Хi

хi

Х1
Х2
...
Хn
Y

x1
x2
…
xn
y

Стандартна
неопределеност
u(xi)

Коефициент на
чувствителност
ci

u(x1)
u(x2)
…
u(xn)

c1
c2
…
cn

Принос към
общата
неопределеност
ui(y)
u1(y)
u2(y)
…
un(y)
u(y)

Поради характера на използвания математически апарат, специално внимание изисква случаят, когато определяемата величина
се изчислява въз основа на калибриране на даден аналитичен апарат
(хроматограф, спектрометър и др.) по метода на най-малките квадрати. Той ще бъде разгледан в Приложение 1.

Разширена неопределеност на определяемата
величина
Последната стъпка от оценяването на неопределеността е изчисляването на разширената неопределеност. По принцип тя ни дава
интервал (наричан доверителен интервал), в който с голяма степен
на вероятност (наричана доверителна вероятност) се намира истинската стойност на определяемата величина. Европейската асоциация
за акредитиране на лаборатории (EAL) е приела, че акредитираните
от нейни членове лаборатории трябва да изчисляват разширена неопределеност чрез умножаване на стандартната неопределеност u(y)
по коефициент к:
U=k u(y)

(31).
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Изборът на стойност на този коефициент се определя от много
причини, в това число:
– необходимата доверителна вероятност;
– вида на разпределението на случайната величина;
– степените на свобода на получените статистически оценки.
При определяема величина с нормално (Гаусово) разпределение използването на коефициент к=2 ни осигурява 95% доверителна
вероятност (в действителност малко по-голяма), к=3 ни осигурява
99% доверителна вероятност (по-точно 99,67%). В повечето случаи
за достатъчна се приема стойност на к=2.
Горните данни са верни не само ако определяемата величина
се подчинява на нормално разпределение, но и ако тя е оценена при
достатъчно голям брой ефективни степени на свобода.
Приемането за нормално разпределение невинаги може да бъде лесно проверено експериментално. В случаите, когато няколко
(N≥3) компонента на неопределеността се подчиняват на добре характеризирани вероятностни разпределения (нормално, правоъгълно) и имат относително еднакъв принос към общата неопределеност, може с голяма степен на вероятност да се приеме, че определяемата величина се подчинява на нормално разпределение. Ако общата неопределеност се доминира от един компонент, то определяемата величина има неговото разпределение.
По принцип, ако няма компонент на неопределеността, който
да е получен чрез Тип А оценяване с по-малко от 10 експеримента,
може да се приемат горепосочените стойности на к.
При недостатъчен брой степени на свобода коефициент к=2
ще осигури по-малка доверителна вероятност от 95%. По принцип
броят на степените на свобода на една статистическа оценка е равен
на броя на проведените наблюдения минус броя на използваните
зависимости за определянето ù. При изчисляване на дисперсията (и
съответно на неопределеността) той е N-1, тъй като сме използвали
една функция (изчисляването на средно аритметична стойност). При
комплексни определяеми величини, когато различните компоненти
са оценени от различен брой опити, се прилага т.нар. “ефективен
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брой” степени на свобода. За тяхното определяне се използва формулата на Welch-Satterthwaite:

ν eff =

u 4 ( y)
N
u i4 ( y )

∑
i =1

(32),

νi

където u i ( y ) са съответните компоненти на общата неопределеност,
а ν i е съответният им брой степени на свобода.
Както беше посочено, за стандартна неопределеност, получена
чрез Тип А оценяване, броят на степените на свобода е броят на
проведените наблюдения минус 1. По-проблематично е определянето на броя степени свобода за компоненти, получени чрез Тип В
оценяване. Обичайна практика е те да се оценяват по начин, осигуряващ невъзможност за недооценяване (т.е. получената оценка не
може да е по-малка от истинската). Ако това е спазено, съответната
степен на свобода може да се приеме за безкрайност.
При малък брой степени на свобода се използва t-критерият
(критерий на Стюдънт). Ако случайната величина Y е нормално
разпределена, величината

t= n

m y − mˆ y

(33),

s( y )

където n е броят наблюдения, m y е истинската стойност (математическото очакване) на Y, m̂ y е оценката на математическото очакване
(изчислената от нас средно аритметична стойност) y , се подчинява
на разпределението на Стюдънт. Кривите на плътността на разпределението на Стюдънт са симетрични, зависят от броя на степените
на свобода и когато той е безкрайност, съвпадат с нормалното
разпределение. Изчислените на базата на това разпределение стойности на коефициента к, при доверителна вероятност 95% (двустранен критерий), са показани в таблица 2. При 10 и повече степени на свобода, к=2.
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Таблица 2
Стойности на коефициента ”к” при различни
ефективни степени на свобода ν eff

ν eff

1

2

3

4

5

6

к

12,7

4,3

3,2

2,8

2,6

2,5

Заключение
В настоящата публикация са представени теоретичните основи
на изчисляването на неопределеността при извършване на количествени анализи. Специално внимание е отделено на използването на
калибровки, получени чрез прилагане на метода на най-малките
квадрати. Конкретен пример за изчисляване на неопределеността
ще бъде представен в част 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изчисляване на неопределеността при линейно
калибриране по метода на най-малките квадрати
Често при инструменталните методи за анализ изходният
сигнал на инструмента (обикновено напрежение) се калибрира с използване на линейно уравнение. При това се измерва нивото на сигнала у при различни нива (концентрация, маса) на аналита х.
Обикновено се използва линейна зависимост с отрез:
y = b0 + b1 * x

(34).

Това уравнение по-късно се използва за определяне на
концентрацията xpred на аналита в проба, при чието измерване е
наблюдаван сигнал yobs от:
x pred = ( y obs − b0 ) / b1

(35).

Константите b0 и b1 обикновено се определят по метода на
най-малките квадрати с или без тегловни коефициенти.
Принцип на метода на най-малките квадрати

Методът на най-малките квадрати е широко прилаган математически апарат в много области на науката и техниката. Тук няма да
го разглеждаме подробно, тъй като за целта е налична богата и разнообразна литература [4; 5].
Методът се основава на следните предпоставки.
• Резултатите от наблюденията y1, у2, ... уn трябва да бъдат независими нормално разпределени величини. Нарушаването на предпоставката за независимост води до изместени, неефективни и несъстоятелни оценки. Ако наблюденията не са нормално разпределени, проверките на хипотезите за адекватност на модела и за значимост на коефициентите на модела не са коректни.
• Дисперсията на у трябва да бъде еднаква при всички опити
(т.е. не зависи от концентрацията на аналита). Нарушаването на това
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изискване води до изместване на оценките на коефициентите. В случаите, когато изискването не е спазено, се препоръчва използването
на метода на претеглените най-малки квадрати.
• Факторите х1, х2, ... хm се измерват с пренебрежимо малка
грешка. Достатъчно е те да са много по-малки от тази на у. Ако това
не е спазено, получените оценки са изместени. В такъв случай може
да се използва минимизиране на перпендикулярното, а не на вертикалното изместване. В този случай математическият апарат е много
по-сложен и се прилага много рядко. В аналитичната химия това
изискване обикновено е спазено, тъй като разтворите за калибриране се приготвят по същия начин, както и анализираните проби,
поради което имат и тяхната неопределеност; към нея се добавя и
неопределеността на самото измерване, която в повечето случаи е и
по-голяма. Поради това за независима променлива се приема концентрацията на аналита, а за зависима – сигналът на апарата.
В общия случай измерената величина у представлява някаква
функция на независимите променливи хi. За определяне на
неизвестните коефициенти се търси минимумът на разликите между
измерените стойности на у и предсказаните от модела ŷ :
N

Q = ∑ ( y i − yˆ i ) 2

(36),

i =1

където N е броят на наблюденията.
При метода на претеглените най-малки квадрати разликите в
уравнение 36 се умножават по съответните тегловни коефициенти
wi. Условие за минимум на Q е частните му производни по неизвестните коефициенти да са нули. В случаите, когато моделът е линеен, получената система уравнения е линейна и съответно – когато
е нелинеен, системата уравнения е нелинейна (в случая “линеен” и
“нелинеен” се отнасят за неизвестните коефициенти, а не за независимите променливи). Ако моделът представлява уравнение на права
линия – уравнение 34, коефициентите b0 и b1 могат да се изчислят
от:
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i =1
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i =1
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∑x
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y (∑ xi2 ) − x ∑ xi y i
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n∑ xi2 − (∑ xi ) 2
i =1
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N

∑ yi ∑ xi2 − ∑ xi ∑ xi yi

i =1

N

=

∑x y
i =1
N

i

∑x

2

i =1

i =1

i

2
i

2
i

− nx
(37),

− nx y
− nx

където x и y са съответните средни стойности. N е броят наблюдения.
Уравнения 37 могат да се опростят, ако преминем към разлики от квадрати:
N

N

ss xx = ∑ ( xi − x ) = ∑ xi2 − nx 2
2

i =1
N

i =1
N

i =1
N

i =1

ss yy = ∑ ( y i − y ) 2 = ∑ y i2 − ny 2
N

ss xy = ∑ ( xi − x )( y i − y ) = ∑ xi y i − nx y
i =1

σ x2 =
σ y2 =

i =1

ss xx
N
ss yy
N

cov( x, y ) =

ss xy
N

.

Тук cov(x,y) е ковариацията между х и у, а σ x2 и σ y2 са
съответните дисперсии (variances). Използвайки тези обозначения,
коефициентите на линейното уравнение могат да се изразят:
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b1 =

cov( x, y )

σ

2
x

=

ss xy
(38).

ss xx

b0 = y − b1 x
Ако отбележим с s2:
N

s2 = ∑
i =1

y i − yˆ i
.
N −2

Неопределеността на неизвестните коефициенти (наричана и
стандартна грешка) се дава от:

x2
1
sd (b0 ) = s
+
N ss xx

(39).

s
ss xx

sd (b1 ) =

Качествена оценка за адекватността на изчисления модел може
да се получи чрез изчисляване на коефициента на линейна корелация. Количествена оценка (проверка за адекватност) на модела може
да се извърши по начина, описан в [4, 84–92]. При коефициент на
корелация, по-голям от 0,98–0,985, моделът обикновено е адекватен,
при ниво на доверителна вероятност 95%.
В случай, че за калибриране се използва права, минаваща през
началото на координатната система (т.е отреза b0=0), неизвестният
коефициент се дава от:
N

b1 =

∑x y
i =1
N

i

∑x
i =1

i

(40).

2
i
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Трябва да се отбележи, че коефициентът на линейна корелация
отразява наличието на линейна зависимост от вида на уравнение 34
и следователно не може да се използва за качествено оценяване на
модела. Трябва да се използва т.нар. “коефициент на множествена
корелация” [4]. Дори и в такъв случай не може да се направи проверка за адекватност на модела.
Източници на неопределеност при изчисляване на
неопределеността на предсказаната стойност xpred

Има четири основни източника:
– случайни вариации на сигнала у, влияещи както по време на
калибриране, така и при измерване;
– случайни влияния, водещи до грешки в присвоените стойности xi (тези при калибрирането);
– стойностите на xi и yi може да са изместени, това например
се наблюдава, когато стойностите на х се получават от серийно
разреждане на изходен разтвор;
– приемането за линейност може да не е вярно.
Изчисляване на неопределеността на
предсказаната стойност xpred

Тя може да се оцени по няколко начина [1].
1) От изчислени дисперсия и ковариация
Ако стойностите на коефициентите b0 и b1, техните дисперсии
var(b0) и var(b1) и тяхната ковариация covar(b0, b1) са изчислени по
метода на най-малките квадрати, то дисперсията на х е:
var( x pred ) =

var( y obs ) + x 2pred * var(b1 ) + 2 * x pred * covar(b0 , b1 ) + var(b0 )
b12

(41)
2) От данните, получени при калибрирането
Уравнение 41, в случай на n двойки (xi, yi), използвани за
построяване на калибровъчната функция, може да бъде представено:
146

var( x pred

⎞
( x pred − x ) 2
var( y obs ) S 2 ⎛⎜ 1
⎟
+
+
)=
b12
b12 ⎜⎝ ∑ w i ( ∑ ( w i x i2 ) − ( ∑ w i x i ) 2 / ∑ w i ) ⎟⎠

където S 2 =

∑w (y
i

(42),
i

− yˆ i )

2

, ŷi е изчислената от модела стойност на
n−2
у в i-тата точка, wi са съответните тегловни коефициенти, x е средно аритметичното от n стойности хi използвани при построяване на
калибровката.
За непретеглени данни, когато оценката на var(yobs) е получена
от р измервания, уравнение 42 се преобразува в:
⎛1 1
⎞
( x pred − x ) 2
⎜ + +
⎟=
2
2
⎜ p n (∑ ( x ) − (∑ x ) / n) ⎟
i
i
⎝
⎠
2
2 ⎛
S 1 1 ( x pred − x ) ⎞⎟
= 2⎜ + +
b1 ⎜⎝ p n ∑ ( xi − x ) 2 ⎟⎠

S2
var( x pred ) = 2
b1

(43).

В аналитичната практика често дисперсията (и следователно
стандартното отклонение) зависи линейно от концентрацията на
аналита. В такъв случай удачно е тегловните коефициенти да бъдат
wi=1/ci.
3) От информацията, представена от софтуера, използван за
получаване на калибрационната права
Някои програми дават стойността на S, понякога описана като
RMS error или residual standard error. Съответно тя може да се
използва в уравнения 42 и 43. Други изчисляват и стандартното
отклонение sd(yc) за стойност на у, изчислена от калибрационното
уравнение за някоя нова стойност на х, което може да се използва за
изчисляване на var(xpred) при р=1:
sd ( y c ) = S 1 +

( x pred − x ) 2
1
+
n (∑ ( xi2 ) − (∑ xi ) 2 / n)
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(44).

Сравнявайки уравнение 44 с уравнение 43 получаваме:
⎛ sd ( y c ) ⎞
⎟⎟
var( x pred ) = ⎜⎜
⎝ bi ⎠

2

(45).

Други влияния върху неопределеността на xpred

Сравнителните стойности xi, използвани при построяване на
калибрационната права, също имат неопределеност, която се разпростира до крайния резултат. На практика тяхната неопределеност
обикновено е достатъчно малка спрямо неопределеността на респонса на системата yobs и може да се пренебрегне. Приблизителна
оценка на неопределеността u(xpred, xi) на предсказаната стойност
xpred , дължаща се на неопределеността на сравнителните стойности
xi , може да се получи от:

u ( xi )
(46),
n
където n е броят стойности xi , използвани при построяване на калибровката.
Неопределеността, възникваща от приемането за линейна
връзка между х и у, обикновено е достатъчно малко и може да се
пренебрегне. Ако статистическа проверка показва, че моделът е
адекватен, други изследвания не са необходими. При неадекватност
на модела или ако изследвания на остатъчните суми показват отклонения от линейност, следва да се използва модел от по-висок ред.
Начините за изчисляване на var(xpred) в този случай са описани в
специализираната литература.
Стойностите на х и у може да са повлияни от системно изместване (например когато стойностите на xi се получават чрез последователно разреждане на готов разтвор, който има неопределеност на
сертифицираната стойност). Ако стандартните неопределености
върху у и х от този ефект са u(y, const) и u(x, const), то неопределеността на интерполираната стойност xpred е:
u ( x pred , xi ) ≈
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2

⎛ u ( y, const ) ⎞
⎟⎟ + var( x)
u ( x pred ) = u ( x, const ) + ⎜⎜
b1
⎠
⎝
2

2

(47).

Четирите описани по-горе източника на неопределеност могат
да бъдат изчислени по уравнения 41–47, след което се комбинират
по нормалния начин.
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ПОДХОД ПРИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКО
ИЗСЛЕДВАНЕ НА “ТРУДНИ”
МНОГОСЛОЙНИ ПРОБИ
ОТ БОИ

При разследване на пътнотранспортни произшествия и престъпления, на взломни кражби с използване на различни инструменти и приспособления, както и при редица други престъпления, боите
са често срещано веществено доказателство, представяно за анализ в
криминалистическите лаборатории. Чрез изследването им с помощта на апаратурни и химически методи се цели да се докаже по обективен начин съпричастността на заподозряното лице/лица с извършеното деяние. Последователността и броят на прилаганите аналитични методи при комплексно изследване се определя от деструктивността им, от бързината и от количеството на информацията,
която носят.
Микроскопският анализ е първият и задължителен етап при
криминалистическото изследване на вещества в малки количества и
на микрообекти [3]. Той е особено полезен при сравнителното изучаване на разноцветни слоести материали, каквито са боите [2]. С помощта на обикновен стереомикроскоп в отразена светлина с малко
увеличение (до 100 пъти) бързо се получава достатъчно пълна информация за цвета, нюанса, броя, дебелината и последователността на
подреждане на слоевете в представените частици (люспички) боя.
В случаи, в които се цели получаване на допълнителна информация за хомогенността на отделните слоеве, за наличието на примеси, за формата и големината на пигментните зърна, както и за
характера на преходите между отделните слоеве, се прибягва до из150

готвяне на шлифове [4]. Сравнението се извършва в преминала светлина на микроскоп с увеличение до 1000 пъти.
При сравняване на многослойни бои (с пет и повече слоя) с еднакво подреждане на слоевете е възможно още при микроскопското
изследване да се даде категорично заключение за сходство, въз основа на вероятностно-статистическия модел за оценка на морфологичните признаци [1].
До определяне на химическия състав на пробите се прибягва
задължително, когато информацията от сравнението по морфологични показатели не е достатъчна за оформяне на категоричен извод. Обикновено това са най-честите случаи и те се отнасят до сравняване на бои от по 2-3 слоя. Трябва да отбележим обаче, че е възможно да се явят затруднения при сравняване и на многослойни
бои, които произхождат от стари превозни средства, плавателни съдове, стари метални конструкции, дограма и други.
За сравнение по химически състав се прилагат различни методи: емисионен спектрален анализ, сканираща електронна микроскопия, инфрачервена спектроскопия, раманова спектроскопия [5].
В НИКК като най-често използван за тази цел метод се е наложил емисионният спектрален анализ, основно заради две отличаващи го качества: висока чувствителност и универсалност. С него,
при използване на съставени специално за целта таблици, се извършва относително бързо полуколичествено сравнение по голям брой
химически елементи (достигащи до 18-20 при оптимален размер на
пробите), с което се осигурява висока степен на достоверност на експертното заключение.

Описание на проблема
Характерно за фабрично нанесените върху моторните превозни средства бои е, че са с малко на брой слоеве, обикновено три, нанесени чисто, плътно и с равномерна дебелина. При тях дебелината
на слоевете може да служи като важен показател в процеса на извършване на сравнения.
При старите автомобили, подлагани на пребоядисвания за освежаване на външния им вид, на ремонтни работи и “кърпежи” след
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произшествия, както и за отстраняване на силно корозирали участъци, броят на слоевете е увеличен (променен). Подобно е състоянието на боите и при стари плавателни съдове, метални конструкции и други.
Случаят е благоприятен за криминалистическо изследване, ако
многослойните бои са от участък, който е пребоядисван само за
освежаване, тъй като слоевете в сравняваните обекти се редуват без
прекъсване, в еднаква последователност, и са с близки дебелини.
Друга е ситуацията, когато се сравняват бои от участък или
детайл, който, в резултат на произшествия или поради естеството на
работата, за която се използва (особено при товарни автомобили), е
бил често деформиран и ожулван, и съответно ремонтиран и пребоядисван. При това, в зависимост от нуждата, са ползвани грунд, кит,
боя. Характерно за слоевете от кит е, че дебелината им варира в
широки граници и е възможно да се открият в съседство китове с
различен цвят или оттенък. Неравномерността на пребоядисванията,
по понятни причини, е по-силно изразена при товарните автомобили
и е особено подчертана върху каросерията им.
Предмет на настоящото криминалистическо изследване е сравняването на “трудни” многослойни проби от боя върху парче винкелно желязо, намерено на местопроизшествието, с проби от боята
върху винкелите от предния капак на каросерията на товарен автомобил “ЗИЛ-157”, изпратена в качеството на сравнителен материал.

Изследване и резултати
Микроскопското изследване на частици боя от представените
обекти е извършено директно (без изготвяне на шлиф) на стереомикроскоп в отразена светлина при увеличение до 100 пъти.
Върху винкелното парче от местопроизшествието са наблюдавани ожулени и корозирали участъци. Боята върху него е с негладка
повърхност, а основата на отделените люспички е с ръжда. Подобни
са и люспичките боя, иззети от предния капак на каросерията и
изпратени в качеството на сравнителен материал.
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При разглеждането на частици боя по сечението се установи,
че при постепенното им завъртане до пълен оборот около една мислена ос, перпендикулярна на плоскостта им, се установяват различия в броя и последователността на подреждане на слоевете. Дебелината им е променлива и в някои участъци се наблюдава появяване
или изчезване на слоеве, което води и до промяна в подреждането.
Несъмнено това са частици от многократни пребоядисвания в участъци с липсващи (механически отнети) слоеве.
Наблюдаваната картина подсказва, че микроскопското изследване трябва да се провежда внимателно, търпеливо и прецизно, като
чрез постепенно обиколно разглеждане по периферията, при завъртане до 360о, се открият и опишат колкото е възможно повече комбинации от слоеве, характеризиращи се с брой, цвят, нюанс и последователност на подреждане, въз основа на които да се завърши
сравнението. Ползваната от нас таблична форма на представянето
им осигурява нагледност и бързина при откриване на сходство по
морфологични показатели.
Резултатът от микроскопското изследване за описвания случай
от експертната ни практика, отнасящ се до сравняване на частици
боя от детайла, свързан с престъплението, и на сравнителни проби
боя от автомобила, е представен в таблица 1.
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Таблица 1
Резултати от морфологичното изследване на пробите боя
Комбинация
№

Обект от местопроизшествието
(боядисано метално парче от
винкел)
брой
на
слоевете

цвят, нюанс и
последователност на
подреждане

осем

син, светлосив, син,
светлосив,
тъмносив, син, син, син
(покривен)

2

3

1

Сравнителен материал
(люспички боя от винкели от
предния капак на каросерията на
автомобила)
брой на
цвят, нюанс и
слоепоследователност на
вете
подреждане

седем

син, син, светлосив,
тъмносив, син, син, син
(покривен)

седем

син, тъмносив,
светлосив, тъмносив,
син, син, син (покривен)

седем

син, тъмносив,
светлосив, тъмносив,
светлосив, тъмносив,
син (покривен)

шест

син, светлосив,
тъмносив, син, син, син
(покривен)

четири

син, светлосив,
тъмносив, син
(покривен)

4

пет

син, тъмносив, син, син,
син (покривен)

5

четири

син, тъмносив, син, син,
(покривен)

6

седем

син, сив, сив, сив, син,
син, син (покривен)

пет

син, син, сив, син, син
(покривен)

При съпоставяне на наблюдаваните подреждания на слоевете
на сравняваните проби бои, представени в таблицата, въпреки забелязваното на пръв поглед несъвпадение като цяло, се намират комбинации от по няколко слоя (подчертаните в съответните графи на
таблицата), които си схождат по цветово подреждане и по структура. При това в двата обекта присъстват слоеве, сходни както по ос154

новен цвят, така и по нюанс.
Вижда се още, че чрез съединяване на подкомбинации от различни частици от единия обект може да се постигне по-пълната
комбинация на частица в другия.
В някои случаи при микроскопското изследване на слоесто-нехомогенни бои с непостоянни морфологични характеристики е възможно да се стигне дори и до щастливо попадение – чрез разчупване на някоя по-голяма частица или като се отнеме проба от друг
участък на обекта, да се попадне на търсената пълна комбинация от
слоеве, която сме наблюдавали във втория обект, както е например
при комбинация № 1. Това потвърждава казаното по-горе за необходимостта от търпение и упорство при изучаване на такъв род
частици. То е показателно и за значението на представителността на
сравнителните проби за качеството на извършваното сравнение.
С емисионен спектрален анализ, при следващата стъпка на
сравнението, е определен елементният химически състав на монолитни частици боя с по шест слоя (комбинация № 1), както и на съчетания от частици, които се допълват до шест слоя със същото
подреждане. Отделянето на необходимите слоеве се извърши под
микроскоп с помощта на фин скалпел и бръснарско ножче, като се
подбраха слоеве със сходна дебелина. Анализът е проведен на спектрограф PGS-2 с възбуждане на спектрите в режим на правотокова
дъга, със сила на тока 14 А.
Полуколичествено, по метода на “изчезване на спектралните
линии”, се установи, че сравняваните проби от двата обекта съдържат в сходни концентрации следните 14 химически елемента: Ti, Ca,
Zn, Al, Si, Mg, Fe, Ba, Pb, Cr, Mn, Cu, Ni и Co.
Така, в резултат на комплексното изследване (с помощта на
микроскоп и с емисионен спектрален анализ) на тези неудобни
(“трудни”) бои, чрез прилагане на описания подход се стигна до
уверено заключение за сходство по морфологични показатели (брой
на слоевете, цвят, нюанс и последователност на подреждане) и по
полуколичествен елементен химически състав.
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Заключение
При подбиране на сравнителен материал от боя на стари моторни превозни средства, плавателни съдове, дограми, метални мостови и заводски конструкции и други подобни с многократни пребоядисвания, е необходимо да се вземат проби от няколко места, заради вероятността от съществуване на слоеста нехомогенност.
С последователно прецизно микроскопско изучаване по периферията на такива слоесто-нехомогенни (“трудни”) многослойни
частици се получава допълнителна полезна информация за морфологията на сравняваните бои.
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Н.с. ІІІ ст. Борис Шахов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАЗЕРНА
МИКРОДИСЕКЦИЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ
ЕКСТРАКЦИЯТА НА ДНК ОТ
ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ
СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Лазерната микродисекция представлява свързване на съществуващия светлинен микроскоп с по-нова технология, използваща
пулсов лазерен лъч. Пулсовият лазер (85-95mV сила на лазера и
1–1,2 ms продължителност) позволява набелязването и отделянето
на специфичен регион/клетка от тъкан/орган (или намазка) и последваща екстракция и анализ на ДНК. По този начин лазерната микродисекция дава възможност за отделяне на клетки от смес – в областта на криминалистиката основното ù приложение е свързано с
отделянето на сперматозоиди от епителни клетки във вагинални
намазки и веществени доказатества при сексуални престъпления,
при които се наблюдава смес от клетки на жертвата (епителни) и
извършителя (сперматозоиди). По правило клетъчният материал на
жертвата е в по-голямо количество от този на извършителя и затова
от първостепенно значение е ефикасността на метода за неговото
отделяне и последващото ДНК профилиране.
През 1996 г. лазерната микродисекция е била използвана за
пръв път в областта на медицината и по-специално в невробиологията. От 2003 г. тя се проучва като метод в криминалистичния ДНК
анализ за идентификация и изолиране на сперматозоиди при сексуални престъпления.
В криминалистичната практика най-широко използваната техника за отделяне на сперматозоиди от женските епителни клетки е
т.нар. диференциален лизис, който се явява и най-трудният процес
при изолиране на ДНК от веществени доказателства при сексуални
престъпления. Този метод използва клетъчно-специфичните разлики
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в химичния състав на мембраните като лизира неспермалните клетки, без да разрушава сперматозоидите с последващо отстраняване на
остатъчната екзогенна ДНК от интактните сперматозоиди. Лазерната микродисекция може да ускори ДНК анализа на веществени
доказателства от сексуални престъпления, предлагайки следните
предимства: 1) пълно разделяне на клетъчните компоненти; 2) пълна
елиминация на традиционния диференциален лизис със запазване на
възможността за получаване на пълен ДНК профил; 3) повишаване
на чувствителността чрез преброяване и събиране на малки количества спермална ДНК (< 450 pg) от големи популации епителни клетки; 4) възможна елиминация на традиционното количествено определяне на тези проби.
Смяташе се, че традиционните трудности и предизвикателства
на PCR реакцията ще бъдат намалени чрез възможността на лазерната микродисекция да “изрязва” клетъчното ядро от страничните
компоненти на пробата. Предположението е било, че трябва да се
получат чисти ДНК профили, което да улеснява тяхната интерпретация. Следователно като цяло биха били елиминирани и последващи трудни статистически интепретации. Друга възможност е в тези
ДНК проби да има по-малка вероятност за “улавяне” на контаминиращи вещества/инхибитори и това да позволи увеличаване на
PCR циклите, за да се подобри чувствителността на LCN (Low Copy
Number) анализа на сперма.
Повечето лаборатории използват традиционната органична
екстракция за пречистване на ДНК, произхождаща от веществени
доказателства. Откакто сексуалните престъпления представляват
приблизително 45% от ДНК експертизите е ясно, че този тип веществени доказателства формират по-голямата част от екстракциите на
ДНК. Органичната екстракция, съчетана с отсявката и последващия
диференциален лизис на отделни клетъчни компоненти при проби
от сексуални престъпления, е тежък и бавен процес. Той отнема
близо два дена лабораторна работа. В допълнение, традиционните
диференциални екстракции не осигуряват пълното разделяне на
епителната от спермалната ДНК.
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Главният проблем при традиционната диференциална екстракция е непълното разделяне на ДНК на извършителя от тази на жертвата, при което се получава смес от ДНК профили. Това води до
затруднения при интерпретацията и статистическите изчисления на
ДНК профила и накрая при обяснението на научните резултати в
съдебната зала. В заключение, обичайната диференциална екстракция често е безуспешна при изолиране на сперма от проби от сексуални престъпления, когато количеството на епителните клетки значително превишава това на сперматозоидите. Пробите от веществени доказателства, които съдържат малко на брой сперматозоиди,
създават още по-големи затруднения при изолиране на ДНК с използване на традиционния диференциален лизис.
Лазерната микродисекция предлага обещаваща алтернатива на
традиционната диференциална екстракция при проби от сексуални
престъпления. Криминалистичната лаборатория в Северна Луизиана
е закупила системата за лазерна микродисекция – Leica™ AS Laser
Microdissection Microsystem, с надеждата, че тя ще ускори разделянето на спермална от епителна ДНК чрез идентификация и едновременно “изрязване” на единични спермални и епителни ядра. По този
начин лазерната микродисекция предлага значителна възможност за
намаляване времето за анализ и съответно времето за разкриване на
сексуални престъпления. Системата представлява компютърно контролиран, автоматизиран микроскоп с интегриран 337nm UV лазер.
Таргетните клетки се визуализират и маркират посредством компютърна програма. Пулсовият лазерен лъч се насочва през лещата на
обектива, минавайки през обърнато предметно стъкло към полимерния PEN филм, върху който се намира пробата. Около таргетните
клетки настъпва лазерна “експлантация” (отделяне), те падат и се
събират в PCR епруветката отдолу.
Три техники за получаване на ДНК профили от клетки, отделени чрез лазерна микродисекция, са проучени и сравнени в лабораторията в Северна Луизиана: 1) директна амплификация на отделените клетки чрез добавяне на реагентите от кита AmpFlSTR®; 2)
лизис на отделените клетки чрез кита Lyse-N-Go™ (LNG) или чрез
3) добавяне на протеиназа К или протеиназа К и DTT преди ам159

плификацията. Всичките са проучвани чрез използване на увеличен
брой PCR цикли с цел да се получат пълни ДНК профили за
различен брой клетки.
Експериментите с директна амплификация дават само частични ДНК профили с близо 1 ng изходна ДНК (150 епителни клетки) и
450 pg ДНК (150 сперматозоиди). Увеличаването на PCR циклите за
повишаване на чувствителността дава ограничен резултат. Отделените епителни клетки, съдържащи малки количества ДНК (50 клетки – 300 pg ДНК), дават по-добри ДНК профили от същото количество ДНК, амплифицирана с по-малък брой PCR цикли. Сперматозоидите, съдържащи 450 pg ДНК (150 клетки) дават почти пълен профил. Все пак при комбинирането на директна амплификация с увеличен брой PCR цикли с цел получаване на ДНК профил в повечето
случаи се наблюдават артефакти, “маскирани” като алели. В допълнение, директната амплификация, дори с оптимално количество
ДНК и увеличен брой PCR цикли, не гарантира пълни ДНК профили.
Предамплификационният лизис чрез LNG с обеми 50μL и
25μL дава частични ДНК профили, подобно на директната амплификация. Тази техника е малко по-добра в сравнение с директната
амплификация.
В допълнение на изследването на отделени клетки само с протеиназа К, пробите са тествани и с използването на протеиназа К с
добавяне на DTT. Прибавянето на DTT ясно показва увеличение във
височината на пиковете на ДНК профила.
Използването на протеиназа К и протеиназа К с DTT за предамплификационния лизис дава най-добри резултати, в сравнение с
директната амплификация и LNG методите. Почти пълни ДНК профили са наблюдавани при използването на протеиназа К или протеиназа К/DTT за предамплификационен лизис.
Използването на 30 PCR цикъла с 25μL обем на реакцията е
надеждно при лизис с протеиназа К/DTT на отделените клетки. За
всички проби получените алели дават коректен ДНК профил – 17 от
18 от очакваните алели са наблюдавани в проба, съдържаща приблизително 450 pg ДНК (150 сперматозоида). При повече от 30 PCR
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цикъла лизисът с протеиназа К/DTT подобрява чувствителността на
25μL PCR реакция, но получаването на ДНК профили е компрометирано. Тъй като при RV-PCR (Reduced Volume PCR –намален обем
на PCR реакцията) се наблюдава подобрение при 25 μL PCR реакция и добра репродуктивност на резултатите, беше разработен метод за предамплификационен лизис с протеиназа К/DTT с последващ RV-PCR. Допълнително е тествана способността на предамплификационния лизис с протеиназа К/DTT да дава ДНК профили от
малък брой сперматозоиди и епителни клетки. Получени са пълни
ДНК профили от проби с приблизително 300 pg ДНК (100 сперматозоида) и 17 от 18 очаквани алела са наблюдавани в проба, съдържаща приблизително 150 pg ДНК (50 сперматозоида).
Тъй като епителните клетки и сперматозоидите се събират директно в PCR епруветки чрез използването на лазерна микродисекция, обсъждана е възможността за директна амплификация на събраните клетки. Този метод има предимството да осигурява най-малък обем и количество манипулации, тъй като пробата се изсуша-ва
и реагентите за PCR реакцията се добавят директно в епруветката.
Но директната амплификация с увеличен брой PCR цикли се оказва
ненадеждна. Метод, при който клетките се лизират, се смята за подобра алтернатива. Успешният PCR изисква клетъчен лизис, за да се
пречисти клетъчната ДНК. Сперматозоидите по природа са трудни
за лизиране, което е и в основата на диференциалната екстракция. В
допълнение, ако лизисният метод е “податлив” на PCR, това значително би намалило времето за анализ. Затова и процедурите за предамплификационен лизис се извършват с цел да увеличат добива на
клетъчна ДНК. Тези методи имат две ключови ограничения: лимит
на изходния обем и влияние върху PCR реакцията. Обемът на лизисната реакция е много важен, особено ако са използвани техники с
намалени обеми на PCR реакцията с цел увеличаване на общата
чувствителност.
Понастоящем се проучват нови за криминалистичната биология методи за предамплификационен лизис. Lyse-N-Go™ (LNG) методът е възможен кандидат за предамплификационен агент, защото
е създаден така, че PCR реагентите могат да бъдат добавени директ161

но към епруветката, съдържаща лизис буфера и клетките. Методът
има предимството да не изисква допълнителни манипулации с лизираните клетки като в същото време позволява добавянето на PCR
компонентите директно в разтвора. Освен това времето за лизис е
много кратко – 20 минути. Недостатък на LNG е, че дисектираните
клетки се “изрязват” директно в разтвора, по време на микроскопското изследване и лазерната микродисекция става изпарение, което
води до неизвестна промяна в обема. Друг недостатък на метода е,
че е разработен за 50 µL PCR реакция, а обикновено за работа с веществени доказателства лабораториите използват 25 µL PCR реакции.
Друг възможен вариант за подобряване на предамплификационния лизис е добавянето на протеиназа К. DTT се прибавя към някои реакции, за да се изследва дали спермалният лизис ще бъде подобрен, както е при традиционните диференциални екстракции. Разтворът с протеиназа К/DTT не съдържа допълнителни компоненти,
които биха могли да повлияят PCR реакцията или да изсушат клетките. PCR компонентите трябва да бъдат добавени директно към
епруветката, в която са събрани и лизирани клетките. Тази техника
има предимството, че не се налагат допълнителни манипулации на
лизираните клетки. Два недостатъка на метода са времето за лизис
(3,5 чàса), повече от това за LNG метода, както и фактът, че високите концентрации на протеиназа К инхибират PCR реакцията.
Сравнението на различните методи за клетъчен лизис и улесняване на PCR реакцията води до извода, че е необходим подходящ
метод, който да позволи лизирането на клетъчните компоненти в
PCR епруветката. Методът за предамплификационен лизис с протеиназа К/DTT като цяло дава най-добрите резултати за амплификация на ДНК при сперматозиоди. Въвеждането на лазерната микродисекция в комбинация с предамплификационен лизис предлага
обещаваща алтер натива на традиционните диференциални екстракции при проби от сексуални престъпления. Допълнителна полза от
използването на лазерната микродисекция за обработка на такива
проби е възможността за едновременно откриване и “изрязване” на
таргетните клетки. Преброяването на клетките по време на дисек162

цията е лесен начин за определяне на количеството ДНК от събраните клетки. Изследването показва, че преброяването на клетките
всъщност е много добър метод за определяне количството ДНК в тези проби. Ето защо е предложено традиционното количествено определяне на ДНК при проби от сексуални престъпления, обработени
чрез лазерна микродисекция, да бъде елиминирано. Техниката за
лазерна микродисекция, разработена до момента, би трябвало значително да спомогне за намаляване времето за анализ на веществени
доказателства от сексуални престъпления, които представляват голяма част от пробите в криминалистичните ДНК лаборатории. Така
ще бъде ускорен анализът на такива доказателства, което е основна
цел на тези лаборатории.
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Ст.н.с. ІІ ст. Йончо Йонов, н.с. І ст. Ненко Динков,
н.с. І ст. Цветан Нишев, доктор, Валентина Нинова, инж.,
Ирена Попова, инж., Румен Иванов, инж.
СИСТЕМЕН ХОД ЗА АНАЛИЗ НА НАРКОТИЧНИ И
ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА В ПРОБИ КРЪВ И УРИНА НА
ЖИВИ И ПОЧИНАЛИ ЛИЦА

От направената литературна справка в областта на токсикохимията се вижда, че изследователите непрекъснато се стремят да
усъвършенстват методите на екстракция, пречистане и идентифициране на психотропните и наркотични вещества от проби кръв, урина
и вътрешни органни части (ВОЧ) [1–7]. Непрекъснато се прецизират
и условията за получаване на производни на изследваните съединения с цел повишаване на чувствителността на аналитичните методи.
С реализирането на тези цели неминуемо се постига и редуциране
на обема на изследваните биологични проби. За токсикохимичен
скрийнинг вече са достатъчни по 20 грама ВОЧ, 20 мл кръв и урина,
а за конкретни задачи се използват и по 2 мл проба.
Целта на настоящата разработка беше на база на опита на водещите специалисти в областта на токсикохимичния анализ и на нашия дългогодишен опит, както и чрез провеждане на експериментални изследвания, да се създаде системен ход за извличане, пре164

чистване и качествено и полуколичествено доказване на следните
групи наркотични вещества от проби кръв и урина на живи и
починали лица: опиати, бензодиазепини, канабиноиди, амфетамин,
MDMA (екстази), барбитурати, трициклични анти-депресанти
(TCA), кокаин и метадон.
За реализиране на задачата беше направена необходимата литературна справка и бяха закупени допълнително необходимите реактиви и дериватизиращи агенти.
За извличане и пречистване на различните съединения от биологични обекти са използвани методите: киселинна хидролиза, ензимна хидролиза, алкална хидролиза, течнотечна екстракция, твърдофазова екстракция и препаративна тънкослойна хроматография.
За идентификация бяха използвани аналитичните методи тънкослойна и микротънкослойна хроматография и газова хроматография-масспектрометрия.
С цел повишаване на чувствителността на GC-MS системите е
осъществена дериватизация на пробите – получаване на следните
производни: TMS (триметилсилилни), PFP (пентафлуорпропионати), Пропионати, HFB (хептафлуорбутирати).

Системен ход
І. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
І.1. Имуноанализ
За получаване на предварителни (ориентировъчни) данни дали
в изследваните проби присъстват или отсъстват опиати, бензо- диазепини, барбитурати, кокаин, канабиноиди (в т.ч. THC), три- циклични антидепресанти, MDMA (екстази), амфетамин, метадон и
техни метаболити, използвахме утвърдилите се в практиката имуноаналитични тестове на фирма "ACON Laboratories", San Diego,
CALIFORNIA, USA.
Полученият отрицателен резултат е категоричен, т.е. в пробата
няма наличие на представители на цитираните по-горе групи съединения. Положителният резултат обаче не е категоричен и следователно трябва да се потвърди или отрече, чрез допълнително изслед-
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ване по системния ход, който завършва с изследване с газова хроматография-масспектрометрия след дериватизация на пробите.
За добиване на визуална представа за плочките (сандвич техниката), чрез които се извършват имуноаналитичните изпитвания,
същите са представени на фиг. 1.
Принципът на метода е дискутиран подробно в [5].

Фиг. 1. Общ вид на единичните имуноаналитични тестове,
подредени от ляво на дясно както следва: за бензодиазепини,
барбитурати, опиати в т.ч. морфин, кокаин, канабиноиди в т.ч.
тетрахидроканабинол, метадон, екстази, трициклични антидепресанти и амфетамин
Откриваем минимум на тестовете за:
– опиати – 300 ng/ml;
– бензодиазепини – 300 ng/ml;
– барбитурати –300 ng/ml;
– ТНС (канабиноиди) – 50 ng/ml;
– ТСА (трициклични антидепресанти) – 1000 ng/ml;
– кокаин – 300 ng/ml;
– амфетамин – 1000 ng/ml;
– метадон – 300 ng/ml;
– MDMA (екстази) – 500 ng/ml.
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ІІ. ХИДРОЛИЗА
ІІ.1. Киселинна хидролиза
В 50 мл конична епруветка се добавят 1 мл концентрирана
солна киселина и 10 мл урина. Епруветката със съдържимото се
инкубира на водна баня при 1000 С в продължение на 60 минути.
ІІ.2.Ензимна хидролиза
Ако изследваната проба урина е с алкална реакция се добавя
оцетна киселина до рН = 7. След това към 10 мл от урината се
добавя 0,1 мл от 0,1 М ацетатен буфер (рН 5,5) и 0,02 мл от ензима
β - глюкуронидаза и пробата се инкубира в термостат 24 чàса при
370 С.
Забележка: Киселинната и ензимната хидролиза могат да
доведат до дезацетилиране на моноацетилморфин (МАМ) до морфин. Тези хидролизи се извършват с цел освобождаване на опиевите алкалоиди и бензодиазепиновите лекарствени средства и техните метаболити свързани с глюкуроновата киселина в урината.
ІІ.3.Алкална хидролиза (провежда се при доказване на
канабиноиди в проби урина)
В стъклена епруветка се добавят 10 мл урина и 2 мл 10N
калиева основа и сместа се инкубира 20 мин. при 500С при периодично разбъркване. След охлаждане към пробата се добавят 2 мл 2N
солна или сярна киселина и се екстрахира със смес от циклохексан:етилацетат (7:1) на клатачка в продължение на 10 мин. Отделя
се органичния слой и се филтрува през слой от безводен натриев
сулфат. Разтворителят се изпарява до сухо, остатъкът се разтваря в
0,2 мл метанол и се инжектира в хроматографа.
ІІІ.ЕКСТРАКЦИЯ
ІІІ.1.Течно-течна екстракция
рН-то на урината се коригира до 8,5-9 и се екстрахира двукратно с един от следните разтворители:
– хлороформ:изопропанол (9:1, об./об.);
– дихлорметан: изопропанол (9:1, об./об.);
– етилацетат.
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Ако екстрактът изисква пречистване (реекстракция), тя се
извършва по следния начин. Органичният слой се екстрахира с 6 мл
0.5 М солна киселина и се изхвърля, а на водния се корегира рН-то
до 8.5-9 и се екстрахира с един от разтворителите, описани по-горе.
Полученият органичен слой се филтрува през слой от натриев
сулфат и се изпарява до сухо. Сухият остатък се разтваря в 0.1 мл
метанол или метанол:хлороформ (9:1) съответно за изследване с
ТСХ (МТСХ) или с ГХ-МС.
ІІІ.2. Твърдофазова екстракция
Екстрахират се по 20 мл урина.
Най-подходящи за целта са колонките “Extrelut” със сорбент
Силика С-18. Преди употреба колонката се кондиционира, като се
промива се последователно с метанол, дест. вода и 0.05 М бораксов
буфер с рН = 9. След това 10 мл урина се смесват с 10 мл от буфера
и се пренасят в колонката. След попиване на течността в сорбента,
колонката се промива с 100 мл 80 %-ен воден разтвор на метанол.
Морфинът от колонката се елюира с метанол.
Забележка: Описаните процедури за течно-течна и твърдофазова екстракция са за опиатите, но могат да се приложат с
малки корекции и за другите изследвани съединения азотни бази.
Подробностите са описани в [1;2;3;4;7]. За канабиноидите екстракцията е описана отделно в раздел І.3.
ІV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ІV.1. Тънкослойна и микротънкослойна хроматография
Условия на работа: Готови плочки за ТСХ и МТСХ “Merk” със
Сорбент силикагел с вграден флуоресцентен индикатор F254.
Подвижни фази (ПФ):
– ТА – метанол: конц. амоняк (100:1.5); сорбентът се импрегнира предварително с 0.1 М разтвор на калиева основа в метанол;
– ТВ – циклохексан:толуол:диетиламин (75:15:10); сорбентът
се импрегнира предварително с 0.1 М разтвор на калиева основа в
метанол;
– ТС – хлороформ:метанол (9:1); сорбентът се импрегнира
предварително с 0.1 М разтвор на калиева основа в метанол;
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– ТЕ – етилацетат:метанол:концентриран амоняк (85:10:5).
Проявяващи реагенти: УВ светлина с λ = 254 nm, реактив на
Драгендорф, подкислен йодплатинат [2, 3, 4]. За амфетамин се
използва и реактивът FPN, за канабиноиди – 0,1 % разтвор на Fast
Blue B Salt [2, 3, 4].
Rf -стойностите на отделните съединения са дадени в талбица 1.
Таблица 1
Rf - стойности х 100 на изследваните съединения
Съединение

ПФ-ТА

ПФ-ТВ

ПФ-ТС

ПФ-ТЕ

морфин

37

0

09

20

кодеин

33

06

18

35

Δ9 THC

11

-

-

31

кокаин

65

45

47

77

бензоилекгонин

21

0

01

-

амфетамин

43

20

09

43

екстази

33

24

-

39

метадон

48

61

20

77

диазепам

75

27

73

76

дизепин
(либриум)

62

02

50

52

карбамазепин
(тегретол)

60

02

56

56
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ІV.2. Газова хроматография-масспектрометрия
ІV.2.1. Аналитична апаратура и условия на работа
GC-MS системи “Thermo Finnigan Polaris Q” и “SHIMADZU”
(GC-17A/QP-5000), при режим на йонизация с електронен удар при
70еV. Програмиран температурен режим от 90–2900 С; газ-носител –
хелий, скорост 1.1 мл/мин.; температура на инжектора – 2700 С;
температура на детектора – 250 0 С; колона – 30m/0,25mm/0,25mm,
5% фенил, 95% метил полисилоксан; проследяване по масови единици – в интервала от 20 M/Z до 450 M/Z. Използвани масспектрални библиотеки: PMW-TOX2, PMW-TOX3n, NIST, Wiley6.

Фиг. 2. Общ вид на система
“SHIMADZU” (GC-17A/QP-5000)

170

ІV.2.2. Дериватизация
Извършва се с цел повишаване на чувствителността на ГХ-МС
метода.
Получаване на силилни производни (за опиати)
Екстрактите се изпаряват до сухо. Остатъкът се дериватизира с
20μl N,O-bis-trimethylsilyltrifluoroacetamide (BSTFA) в затворен съд
(епруветка Епендорф) при 85 0 С за 15 мин. Алтернативно силанизиране се извършва и със силанизиращия агент и пиридин (1:1, v/v).
1μl от сместта се инжектира в хроматографа.
Получаване на пентафлуорпропионати
Добавят се 50μl от pentafluoropropionic anhydride (PFPA) към
екстракта и сместа се загрява за 30 минути при 65 0 С в епруветка.
След това остатъка от PFPA се изпарява до сухо, добавят се 50μl от
етилацетат и пробата се инжектира в хроматографа
Пропиониране
Към сухия остатък се добавят по 50μl пропионов анхидрид и
триметиламин и сместта се инкубира в термостат в продължение на
30 мин. при 80 0 С.
Получаване на HFBA (heptafluorobutiric anhidride) производни
(за кокаин, бензилекгонин)
Добавят се 50μl от HFBA към сухия остатък и се инкубира в
термостат при 75 0 С в продължение на 20 мин. Остатъкът от дериватизиращия агент се изпарява до сухо, сухият остатък се разтваря в
50μl етилацетат и 1μl се инжектира в хроматографа.
Получаване на производните на канабиноидите
В епруветка “Епендорф” към сухия остатък се добавят 50 μl от
O-bis-trimethylsilyltrifluoroacetamide (BSTFA) и thrimethylchlorosilane
(TMCS) и се инкубира при 60 0 С за 30 мин.
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ІV.2.3. Качествени масспектрални данни за изследваните
съединения
Получените аналитични стойности са представени в таблица 2
и фиг. 3–5.

Таблица 2
Основни йони в масспектрите на изследваните
съединения и техните деривати
Съединение

Основни фрагментирани йони

Morphine - di TMS
Morphine - дипропионат
Codeine - пропионат
MAM - пропионат

414, 429
397,341,268,218
355, 282,229
383,327,368

9-Carboxy-THC- di TMS

488, 473, 371

Cocaine
Benzoylecgonine
Benzoylecgonine-PFP deriv.
Benzoylecgonine-TMS deriv.

82,105,182,303
82, 93,124,168
272,303,316,421
82,240,361

Amphetamine
Amphetamine-HEB
Amphetamine-PFP

44,65,91
91,`118,240
190,280,119

MDMA(Extazy)
MDMA-TMS
MDMA-PFP

58,135,77,193
130, 73,135,250,261
204,162,135,339

Methadone
Methadone-TMS

72,73,309
72,73,296,381
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На фиг. 3, 4, 5, 6 и 7 са представени хромаготрамите и
масспектрите на някои от основните представители на отделните
групи съединения, получени от нас.

RT: 15.09 - 32.44
NL:
1.93E8
TIC MS
albena-02
propioniran
a

25.79

100
90
80

60

m o r p h in e

50
40
25.65

30
20

20.67

15.89
17.68
10
15.75 16.11 16.75

18.99 19.23

20.07

20.92

21.99

20

21

22

22.73

M AM

c o d e in e

R e la tiv e A b u n d a n c e

70

28.33

31.72

28.29

26.74

23.72 24.53 25.35

28.53

29.84 30.25

31.66
32.29
30.94

0
16

17

18

19

albena-02 propionirana # 1302-1304 RT: 26.73-26.75 AV: 3 SB: 9 26.61-26.68 NL:
T: + c Full ms [ 50.00-750.00]
282.2
100
355.2
90

90

162.2

30

229.2

214.2

283.2
267.2

94.2

10

115.2

100

27

28

209.2

299.2

357.2

150

200

250
m/z

300

350

391.1 418.1
400

450

60
383.1

204.1

50
40

324.2

215.2

162.2

328.2

146.2
200.2

94.1 115.1
100

32

226.2

269.2
310.1

384.2
385.2

150

200

250
m/z

300

350

400

428.9
450

341.2

70
218.1

60
50
40

162.2

30

215.1

266.2

324.2
397.1

146.2

20

0
50

31

morphine

80
268.2

10

30

90

70

30

29

albena-02 propionirana # 1474-1476 RT: 28.32-28.33 AV: 3 SB: 4 28.10-28.13 NL:
T: + c Full ms [ 50.00-750.00]
268.2
100

M AM

20

354.2

0
50

26

R e l a ti v e A b u n d a n c e

218.2

50

R e l a ti v e A b u n d a n c e

R e l a ti v e A b u n d a n c e

60

20

25

80

70

40

24
Time (min)

albena-02 propionirana # 1402-1406 RT: 27.65-27.69 AV: 5 SB: 3 27.48-27.49 NL:
T: + c Full ms [ 50.00-750.00]
327.2
100

codeine

80

23

210.2

81.1 115.2

342.2
226.2
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Фиг. 3. Хроматограма на екстракт от проба урина (след киселинна
хидролиза и пропиониране) и масспектрите на идентифицираните
опиеви съединения: кодеин, МАМ и морфин
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Фиг. 4. Хроматограма на екстракт от проба кръв и масспектъра
на идентифицираното съединение фенобарбитал
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Фиг.5. Масспектър на пик с време на задържане 17,6 мин от реална
хроматограма на екстракт от хидролизирана урина и последващо
силанизиране. Веществото е идентифицирано като морфин 2TMS
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Фиг.6. Масспектър на пик с време на задържане 15,78 мин от
реална хроматограма на екстракт от урина. Веществото е
идентифицирано като кокаин.
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Фиг. 7. Масспектър на пик с време на задържане 15,47 мин от
реална хроматограма на екстракт от урина. Веществото е
идентифицирано като метадон
V. ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ
Извършва се чрез системата TDxFLx за флуоресцентен
поляризационен имуноанализ на фирма ABBOTT – Германия (вж.
фиг. 8).
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