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ОБОБЩЕНИЕ  
 
 

Резюме 
 
В настоящите бележки се посочва, че азиатската организирана 
престъпност — сравнително ново явление — е навлязла в 
престъпната сфера на известен брой страни от ЕС. В бележките се 
анализират начинът, по който дейностите на азиатски престъпни 
групировки са свързани с мигрантските общности, и областите, които 
са засегнати от тези дейности. Последните включват изнудване, 
трафик на хора и изпиране на пари. В сътрудничество с други, 
неазиатски, престъпни групировки, азиатската организирана 
престъпност действа в области като производството на и търговията 
със забранени наркотични вещества, уреждането на спортни срещи и 
фалшифицирането на потребителски стоки. В настоящите бележки се 
предлагат подходящи решения за справяне с тази конкретна форма 
на организирана престъпност.  
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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Обща информация 
 
През последното десетилетие в престъпната сфера в Европейския съюз започнаха да 
навлизат азиатски транснационални организирани престъпни групировки.   До 2000те 
години повечето от сведенията за азиатски престъпни групировки, действащи извън 
собствените си страни, идваха от САЩ, Канада и Австралия, но през последните 
години се наблюдава стабилно нарастване на количеството постъпващи полицейски 
данни за дейности на азиатската организирана престъпност в Западна и Източна 
Европа: от уреждане на спортни срещи в европейските футболни лиги до участие в 
отглеждането на канабис, в трафика на хора и наркотици.  
 
Главният изследван въпрос в настоящите бележки е:  какви са мащабът и естеството 
на азиатската организирана престъпност в Европейския съюз и каква заплаха 
представляват нейните групировки за европейските икономика и демокрация? 
 
Допълнителни въпроси са: кои европейски страни са уязвими по отношение на 
действията на азиатските организирани престъпни групировки? Как тези групировки 
се вписват в местните мигрантски общности и в местната икономика на приемащите 
държави? Какъв е техният modus operandi и как и къде изпират те своите престъпни 
печалби? 
 
Цел 
 
Целта на настоящите бележки има два аспекта: на първо място да се предостави обща 
информация относно различните области, в които действа азиатската организирана 
престъпност в Европейския съюз, и на второ място да се дадат на вземащите 
решенията препоръки и съвети на равнище политика за борба с тези престъпни 
групировки и превантивни мерки, които следва да се разработят. По-долу е очертан 
обзорен преглед на азиатските престъпни групировки, действащи на територията на 
Европейския съюз, на техния размер, структура, дейност, области на интереси и 
сътрудничество с други престъпни организации. 
 
Методология: 
 

 Настоящият преглед се основава на анализ на съдържанието на вторични 
данни, достъпни в обширната литература за азиатската организирана 
престъпност и в съобщения в медиите. 

 Част от данните се основават на интервюта с експерти в областта на 
правоприлагането и криминолози, занимаващи се с изследване на специфични 
аспекти на азиатската организирана престъпност. 
 

 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 
 
 В ЕС се проявяват нови форми на организирана престъпност с произход от Азия. 
 Необходими са задълбочен анализ и емпирични данни, за да се изгради по-

задълбочена представа за проблема, както и за неговата превенция и за 
борбата с него. 
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 Необходимо е европейско сътрудничество въз основа на обмен на експертен 
опит и знания. 

 
 
Азиатската организирана престъпност е главно свързвана с китайските триади и 
японската якуза, представата за които е романтична от историческа гледна точка.  
Другите азиатски престъпни групировки са по-малко познати в Европа. При все това 
бързият икономически растеж в много азиатски страни, нарастващият брой мигранти и 
възможностите, предоставяни от технологичния напредък, доведоха до нови форми на 
организирана престъпност, като тези „непознати“ престъпни групировки се доближиха 
до Европа. Азиатската организирана престъпност се проявява днес в почти всички 
европейски страни и изисква вниманието на правоприлагащите органи, на вземащите 
политическите решения и на научните изследователи.  
 
От една страна проблемът с надеждността на официалните статистически данни и 
категоризации, а от друга страна липсата на задълбочени етнографски изследвания 
ограничават нашите познания за естеството, размера и заплахата от азиатската 
организирана престъпност в Европа (Ganapathy и Broadhurst, 2008 г.). Необходими са 
още криминологични изследвания, за да се изгради по-добра престава за това 
сравнително ново за ЕС явление.   
 
Съвместното действие на ЕС и правителствата на държавите-членки би могло да 
засили интегрирана и ефективна стратегия за превенция на и борба с азиатската 
организирана престъпност. 
 
Ключът към успеха в борбата срещу азиатската организирана престъпност в Европа се 
крие в обмена на знания и експертен опит относно тези престъпни групировки на 
равнище ЕС и със съответните страни (Китай, Турция, Виетнам, Пакистан и 
Афганистан). 
 
Въпреки че на европейско равнище няма специфични политики за борба с азиатската 
организирана престъпност, европейското сътрудничество между правоприлагащите 
органи и изследователите може да бъде решаващо за превенцията на и борбата с тази 
нова форма на организирана престъпност. 
 
В този контекст главна роля следва да играе Европол, която стартира своята реална 
дейност през 1999 г. и от 2010 г. е агенцията на ЕС, отговаряща за подкрепата и 
засилването на действията на компетентните органи на държавите-членки и тяхното 
взаимно сътрудничество за превенция на и борба с организираната престъпност.  
 
Особено важни в борбата с азиатската организирана престъпност са споразуменията, 
които Европол може да сключва с трети страни за обмен на оперативна информация, в 
т.ч. лични данни и класифицирана информация. Понастоящем Европол няма 
оперативно споразумение с гореизброените съответни държави.  
 
Също толкова важно е в този контекст да се подобри последователността и 
допълването между политиката на ЕС за вътрешна сигурност и неговата външна 
политика, като се ангажират трети страни, и по-конкретно азиатски страни, и в 
областта на ПВР, и най-вече в борбата с организираната престъпност. 



 




