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ОБОБЩЕНИЕ 
 
 

Резюме 
Според научните изследвания организираната престъпност не е нито 
толкова международна, нито толкова организирана, колкото често я 
представят медиите и правоприлагащите служби. Настоящата бележка 
има за цел да представи по-различна картина на международната 
организирана престъпност. В първата част се анализират критериите 
за дефиниране на международната организирана престъпност и се 
предлага използването на термина „тежки престъпления“ на 
европейско равнище като по-точен. Във втората част се разглежда и 
обсъжда връзката между европейските правоприлагащи структури и 
техните избори и ограничения. В нея се изразява скептицизъм по 
отношение на засиленото използване на нови аналитични методи и 
модели като полицейската дейност, базирана на разузнавателни 
данни, и се предлагат алтернативи. В бележката се препоръчва 
преодоляване на изключителното разчитане на вътрешна информация 
и полицейски данни чрез заимстване от други модели на полицейска 
дейност и включване на независими специалисти в експертните групи 
за анализ за изготвяне на бъдещите доклади за оценка на заплахите 
от тежки престъпления. 
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ОБОБЩЕНИЕ 

Цел 

Настоящата бележка разглежда анализа на международната организирана престъпност 
в ЕС. Тя има за цел да представи картина на престъпността, различна от обичайно 
представяната в новинарските репортажи и в геополитическите карти в атласите. 
 
След края на Студената война авторите на тези атласи се опитаха да приложат 
аргументите, използвани във военната стратегия, върху организираната престъпност. 
Те приеха, че престъпните групи имат структурни и стратегически цели като инвазия 
на териториите и пазарите. Прилагайки такива аргументи, тези анализатори са 
хомогенизирали различните групи, участващи в престъпна дейност, като че ли са 
инструменти под чуждо командване. Броят на създадените по този начин карти се е 
увеличил с времето и, предвид тяхната „опростеност“, те се използват като 
доказателство за престъпна дейност. Така те служат като оправдание за натоварването 
на полицейските служби със задачата да открият корените и „маршрутите“ на 
организираната престъпност. Тези карти, обаче, изкривяват в изключително голяма 
степен обоснованото представяне на тежката престъпна дейност в Европейския съюз. 
Поради това представянето на анализи, разчитащи на подробни криминологични 
данни, но също така и на критичното мнение на самите полицейски служби, е 
изключително важно за предоставянето на полезни препоръки на институциите, 
отговарящи за тези въпроси на равнище ЕС. 
 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 Обоснованото представяне на тежката организирана престъпност в Европейския 
съюз следва да се разграничи от опростяването на стратегическите карти. 

 На първо място, тези карти не дават подробен преглед, представящ всички нюанси 
на престъпната дейност. В тях образът на престъпността е преувеличен, което 
предизвиква реакции, близки до тези при посрещането на квазивоенна заплаха. 
Всъщност, участниците в престъпна далеч не притежават способностите, 
приписвани на чуждестранните армии (Раздел 1.1). 

 На второ място, тези карти рядко посочват престъпните организации по име, а по-
скоро ги свързват с конкретна националност или дори етническа група. По този 
начин те подклаждат подозрения спрямо цели общности, въпреки че само шепа 
хора са отговорни за престъпните дейности. Тази практика е още по-проблематична 
поради това, че хомогенизира неправилно голям брой малки групи и прикрива 
основния факт, че активните престъпни организации в Европейския съюз почти 
никога не са моноетнически или създадени на национална основа. Освен това най-
печелившите дейности се извършват от местни групи, които са се установили от 
дълго време и познават отблизо мрежите за пране на пари и/или съществуващите 
местни, регионални или дори национални форми на защита (Раздел 1.3). 

 На трето място, това представяне подчертава маргиналния аспект на явлението, 
т.е. престъпления, извършвани от чужденци, но в същото време прикрива най-
важния компонент, а именно връзките с местните общества, най-вече на общинско 
равнище (Раздел 1.2 и 1.3). Транснационалната престъпна дейност не може да се 
сведе до действията на чужденци в тяхната държава и в ЕС. 
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 Когато съществуват и просъществуват във времето (което се случва рядко), 
мрежите на организираната престъпност не са дело само на чужденци. Тези мрежи 
се създават от местни престъпници, които познават отблизо своите общества и 
сключват временни съдружия около „бизнес възможности“ с разпространителите на 
даден продукт. Те също така са в постоянна конкуренция помежду си. По-голямата 
част от организираната престъпна дейност, например извършваната от мафии, не 
се е пренесла в ЕС, въпреки мнението на някои противници на свободата на 
движение и на Шенгенското пространство, които предвиждаха най-лошия възможен 
сценарий (Раздел 1). Мафиите не са изпратили свои представители, които да 
укрепят позициите им, като войници на престъпността, а са опитали, повече или 
по-малко успешно, да използват местните мрежи като основа. В почти всички 
случаи конкуренцията, понякога в насилствена форма, е надделяла над всяка 
устойчива форма на съюзяване (Раздели 1.4 и 1.5). 

 Следователно в Европа тежките престъпления са по-скоро неорганизирани, 
отколкото организирани, което обяснява защо експертите не могат да постигнат 
съгласие относно точната дефиниция на организираната престъпност (Раздел 1.1) 
или на добавената стойност на традиционното картографиране на тази дейност, 
което е неспособно да демонстрира степента на нестабилност или преходност на 
престъпленията, въпреки че те са тежки.  

 Тук основният извод е, че идеята за стабилна организирана престъпност, 
извършвана от влиятелни организации въз основа на транснационална етническа 
солидарност, която е отговорна за тежките организирани престъпления в 
Европейския съюз като цяло, не може да издържи на проверката на точния анализ 
на данните, събрани от местните полицейски органи, на съдебните доказателства, 
подкрепящи конкретни дела и на проучванията, извършвани от криминолози, които 
на базата на своите изследвания стигат до заключението, че търсенето на 
стратегии и на геополитически измерения в престъпността е погрешно. Тези 
проучвания и аналитични модели поставят под въпрос последствията от 
журналистическата практика на поставяне в рамки и от търсенето на стратегии в 
тежката организирана престъпност. Последното създава впечатлението за 
неправдоподобна йерархия и координация в извършването на престъпна дейност и 
допълнително установява малко вероятна връзка между заплахите за външната 
сигурност и заплахите за вътрешната сигурност. Тази връзка води до 
свръхопростяване на сложното и непостоянно явление, каквото е престъпността, 
вместо да обяснява нейната променливост и разпространението й посредством 
мрежи. 

 Представяйки в подробности най-точните и стабилни подходи към тежката 
международна престъпност или, по-точно, транснационалната престъпност, 
настоящата бележка показва, че престъпната дейност не следва устойчиви модели. 

 Повечето престъпни дейности са обвързани с местните възможности. Тези местни 
възможности рядко са постоянни. Те често се откриват поради промени в 
законодателството (напр. финансова дерегулация), които отварят вратички за 
незаконните пазари и продукти. Те много рядко са резултат на проникването на 
нови мафиотски групи от чужбина, разработващи маршрути и модели на 
сътрудничество в продължение на много години. 

 Крехката граница между законното и незаконното в престъпната дейност и, най-
вече, проникването на престъпния или подземния свят в законния свят 
възпрепятстват опитите за предвиждане на незаконните сделки преди реалното им 
осъществяване, въпреки усилията в тази сфера. Действително, сериозните анализи 
на незаконната търговия подчертават как чрез тайни и негласни споразумения 
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местни дружества с напълно законна дейност са основните инструменти за 
подпомагане на престъпността. 

 Следователно борбата срещу такива престъпни дейности следва да комбинира 
поне три равнища: 

 Първо, равнището на общото законодателство, което, предназначено за законните 
потоци, е позволило незабелязано преминаване на незаконните такива 
посредством законно открити канали (например реформи, засягащи банковата 
система или превръщащи някои райони в данъчни убежища); 

 На второ място, равнището на полицейската дейност, най-вече на службите, 
специализирани в борбата с тежката и организираната престъпност, като Европол и 
съответстващите му национални служби; 

 На трето място, равнището на полицейските и административни служби, които 
регулират ежедневието в градовете (Раздел 2) и разгръщането на пълния спектър 
на полицейска дейност като алтернатива на полицейската дейност, базирана на 
разузнавателни данни.  

 Тези равнища са взаимосвързани и информацията следва да циркулира между тях. 
Ограничаването на борбата срещу тежките престъпления на второто равнище 
(Европол и съответстващите му служби), от една страна, като в същото време се 
пренебрегва необходимостта от по-добро регулиране на финансовите потоци 
(например данъчните убежища), и омаловажаването на всекидневната борба с 
престъпността, водена от местните полицейски сили, от друга, води до следния 
парадокс: специализираните полицейски отряди трябва да концентрират усилията 
си върху маргинален феномен, чиято оценка често е предубедена, като в същото 
време носят отговорността за липсата на резултати. От тях се изисква да изготвят 
доклади, които налагат стереотипи, въпреки факта, че значителна част от тези 
полицейски служители са силно скептични относно ползата от тези документи и 
резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез тях. Тези полицейски отряди 
настояват за повече време, за да представят полезна оперативна картина, която да 
отразява комплексния характер на тяхната задача, а не просто силно опростено 
обобщение. Така че, както беше посочено, „в настоящата си форма анализът на 
заплахата от организирана престъпност (OCTA) не отговаря на изискванията за 
цикъл на политика, изискващ по-подробен анализ, който да служи за основа“.1  

 Въз основа на проведените за тази бележка интервюта и на наличните научни 
данни относно международната полицейска дейност, най-вече относно обмена на 
информация, става ясно, че местните полицейски служби извършват много по-
полезна работа, отколкото обикновено се счита. Те арестуват значителен брой 
дребни престъпници и пречат сериозно на незаконния трафик. Причината да не 
откриват „главата на хидрата“ или „престъпния бос“ е, че такива не съществуват. 
Поради това полицейските служители понякога приемат с раздразнение получените 
общи доклади, особено на европейско равнище, които не им помагат в ежедневната 
борба и които, представяйки „обобщения“, пренебрегват сложността на местните 
ситуации. По-конкретно тези доклади, като оценките на заплахата от 
организираната престъпност (OCTA) на Европол, а сега и оценката на заплахата от 
тежката и организираната престъпност (SOCTA), не правят разлика между местните 
различия в моделите на престъпна дейност, което би било полезен резултат, и 
всяка година представят едни и същи карти, изброяващи основните места на 

                                                 
1  Съвет на Европейския съюз (25 октомври 2010 г.) „Резултати от проекта „Harmony“ – общ европейски 

модел за разследване на престъпления – Обединяване на съществуващите инструменти и укрепване на 
основната роля на Европол, документ на Съвета: 14851/10 стр.71.  
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концентрация на престъпна дейност (приложенията в раздел 5). Липсата на 
доверие на тези полицейски служители оказва сериозно въздействие, тъй като те 
отговарят на исканията за информация от Европол с нарастващ скептицизъм. 
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ПРЕПОРЪКИ 
 
 С оглед на тези заключения изглежда, че с публикуването на своите доклади за 

оценка на заплахата от организираната престъпност Европол има сериозен 
проблем с позиционирането. 

 
 Опитвайки се да отговори на политическите и медийните очаквания, за да спечели 

признание, като в същото време осъзнава границите на своите дейности, Европол 
губи доверието на местната общност, също както това се случва с оценката на 
заплахата от тежката и организираната престъпност във Великобритания. И в 
двата случая се поставя под въпрос уместността на модела на полицейска дейност, 
базирана на разузнавателни данни. Този модел може да функционира само ако се 
събира голям обем от теренна информация, която на свой ред да позволи 
изготвянето на по-подробен анализ с точни и реални данни. Ако бъде поставен по-
надолу в списъка на използваните модели, той ще загуби своята приложимост, 
особено ако логиката на класифициране отдолу-нагоре се замени с тази отгоре-
надолу. 

 
 Бележката препоръчва да се почерпи вдъхновение от други типологии и 

модели, за да се премахнат тези затруднения. Пълният спектър на полицейската 
дейност, комбинираща трите равнища на борба срещу тежки престъпления, е едно 
от тях. Една от най-популярните възможности е разработената от командир Sleipnir 
от Канадската кралска конна полиция, който подчертава разликата между 
видовете тежки престъпления и заявява колко важна е борбата с 
престъпността „на белите яки“, както и с престъпленията срещу околната 
среда. Тези видове престъпност се установяват трудно посредством 
съществуващите показатели за разкриване на тежки престъпления, 
въпреки че засягат най-тежко обществото като цяло и борбата с тях 
единствено чрез полицейска дейност е най-трудна. Въпреки това, вземайки 
предвид огромните последствия от тях, това може да се постигне чрез 
координиран подход към полицейската дейност, ако тези престъпления станат част 
от задачите на полицията и се комбинират с местната обществена политика и с 
европейски препоръки и действия. 

 
 Тук Европейският съюз ще има ясно предимство поради структурата си, в 

която отговорните служби не разчитат на една-единствена национална 
политическа система. Европол може да следи тези дейности, без да се увеличава 
цялостното му равнище на намеса. 

 
 Що се отнася до моделите, Европол следва да разполага с повече време за 

представяне на докладите си, по възможност веднъж на всеки четири години. Тези 
доклади, обаче, биха били изключително подробни, за да се избегне смесването и 
предубедеността на посочените данни, които установихме като проблем. 

 
 Годишните доклади следва да са насочени към конкретна област, за да носят 

добавена стойност. Те следва да започват с тежките престъпления, които до този 
момент са маргинализирани (престъпления срещу околната среда, престъпност „на 
белите яки“). За да бъдат тези доклади последователни, обхватът на събраната 
информация и на експертните мнения следва да бъде разширен, за да се избегне 
създаването на рутина и на зависимост от определени модели във времето. 
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 Тези доклади следва да не са съсредоточени изключително върху 
полицейските служби, специализирани в борбата с организираната престъпност 
или наркотиците. Участието следва да се разшири, за да включи полицейските 
служби на големите градове и основните финансови центрове. Съответно 
доверието на местните общности ще се засили посредством подробни примери. 
Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомани (EMCDDA), 
разположен в Португалия, използва такава методология. Докладите съдържат 
експертни становища извън полицейските сили, например на лекари, социолози 
или етнолози, за да се избегне тропизмът, който е характерен за работата на 
специализираните полицейски единици. Приносът на политическите и 
икономически специалисти в експертните групи за анализ, формирани във 
връзка с доклада, също е изключително важен за представянето на общ преглед 
на международните финансови механизми, в рамките на които действа 
организираната престъпност и за разглеждане на алтернативни реакции извън 
правоприлагането. 

 
 Това би могло да бъде предвидено в рамките на проекта „Harmony“, обсъждан в 

постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната 
сигурност, като условието е този комитет да бъде отворен за по-голям брой 
участници, с цел да се засили общата му съгласуваност и задълбочени експертни 
познания. Засега проектът „Harmony“ е твърде обвързан с управлението и 
донякъде сведен единствено до взаимодействието между ограничен брой групи, 
споделящи едни и същи възгледи2. 

 
 Европейският парламент е съзаконодател и споделя бюджетната отговорност в 

тази област. Въпреки това той не участва в процеса на консултации, предвиден от 
проекта „Harmony“. Защо? Той би могъл да даде алтернативна гледна точка по 
отношение на тези области, например като допринесе за качеството на докладите 
на Европол. За тази цел може да се предвиди участието на представители, 
назначени от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. 
Тези представители могат да бъдат натоварени със задачата да осигурят по-широк 
преглед, вземайки предвид равнището на общото законодателство и неговото 
действие, което може би специализираните служби и органи не могат да обхванат 
изцяло. Освен това от председателя на постоянния комитет за оперативно 
сътрудничество в областта на вътрешната сигурност следва да бъде поискано да 
представи и разясни на Парламента своите възгледи относно отношенията между 
различните служби и техния напредък в тази област, както и относно конкретните 
отговорности на постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на 
вътрешната сигурност в последващите действия, свързани с проекта „Harmony“. 

 

                                                 
2  Този въпрос отчасти има отношение към извършеното от Madalina Busuioc и Deirdre Curtin изследване за 

Европейския парламент (Busuioc and Curtin, 2011) и с изследването, предприето от Amandine Scherrer, 
Julien Jeandesboz и Emmanuel-Pierre Guittet (предстояща бележка относно стратегията за вътрешна 
сигурност), което, посредством задълбочени интервюта, се отнася по-критично към „общата“ 
методология, следваща модела отгоре-надолу и насочена към превенцията, изключвайки някои 
участници.  Тази бележка също така допълва изследването на Valsamis Mitsilegas, което разглежда 
„Рамковото решение на Съвета относно борбата с организираната престъпност и какво може да се 
направи, за да се засили законодателството на ЕС в тази област“, бележка, изготвена по поръчка на 
Европейския парламент (PE453.195).  



 






