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          І. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертационният труд е разработен в обем от 167  страници, като съдържанието е 

структурирано съобразно поставената изследователска цел и конкретни задачи и е 

съобразено с обекта и предмета на изследване. 

 В структурно отношение трудът се състои от увод; изложение в три глави; 

заключение; използвана литература (общо 153 източника, от които седем на български 

език, останалите на английски, сръбски, македонски); справка за основните приноси; 

справка за наукометричните показатели (публикациите по темата на дисертацията); 

декларация за достоверност и оригиналност.  

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

УВОД 

ГЛАВА І. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРОРИЗМА 

1.1  Дефиниране на тероризма 

1.2 Терористична дейност 

1.3 Природата на тероризма 

1.4 Извършители на тероризма 
1.4.1  Субекти на тероризма 

1.4.2 Държавен тероризъм 

1.5 Стратегии на тероризма 

1.6 Разходи на тероризма 
1.6.1 Разходи на извършителите на тероризма 

1.6.2 Разходи, причинени от терористичните действия 

1.7 Основни характеристики на  финансирането на тероризма 

1.8 Банките като източници на финансирането 

1.9 Държавата като източник на финансирането на тероризма 

1.10 Бизнесът като източник на финансиране на тероризма 
1.10.1 Легалният бизнес като източник на финансиране на тероризма 

1.10.2 Нелегалният бизнес като източник на финансиране на тероризма 

 Изводи към първа глава 

ГЛАВА ІІ.  ФОРМИ НА НЕЛЕГАЛЕН БИЗНЕС КАТО ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА 

2.1 Нелегалната търговия като форма на финансиране на тероризма 
2.1.1 Търговията с оръжие 

2.1.2 Търговията с дрога 

2.1.3 Търговия с други стоки 

2.2 Прането на пари като форма на финансиране на тероризма 

2.3 Използването на хуманитарните организации като форма на 

финансиране  на тероризма 

2.4 Други форми на финансиране на тероризма 

2.4.1 Рекетът като начин на финасиране на тероризма 

2.4.2 Отвличанията като източник на финансиране на тероризма 

2.4.3 Финансови фондове за финансиране на тероризма 

 Изводи към втора глава  

ГЛАВА ІІІ. БОРБАТА ПРОТИВ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

3.1  Основни характеристики на борбата против финансирането на 

тероризма 

3.2  Разузнаването ключ в  борбата против тероризма 

3.3  Създаване на капацитет  за борба против тероризма 
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3.4  Международни сили и международни норми за борба против тероризма 

3.5 Финансово регулиране и финансови институции 

3.6 Международно сътрудничество за защита срещу извършването на 

рискови транзакции 

3.7 Борбата против тероризма в Република Северна Македония 

 Изводи към трета глава   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

         

 

 ІІ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на изследването 

Тероризмът и финансирането на тероризма е специална форма на професионална 

престъпност, която се прояви в развитите страни през 20-ти век и която все повече 

присъства в страните в преход. Последните не са имали или не са го усещали с такава 

интензивност, както през последните години на ХХ-ти век, и сега присъствието му е 

отбелязано и представлява опасна и реална заплаха за по-нататъшното развитие на 

демократичните отношения. 

Актуалността на изследването се базира поне на следните четири постановки: 

• Изследването на съвременното състояние на престъпленията от терористични 

действия  като цяло и финансирането на тероризма в частност, показа тяхното 

чувствително нарастване. Тази дейност  по своето количествено и качествено 

равнище приема все по-застрашителни форми;  

• отчитайки икономическото значение на  финансирането на тероризма, се 

актуализира въпросът за подкопаването на икономическите основи на 

организираната престъпност с терористическа насоченост; 

• Преходът на редица международни терористически организации (ИДИЛ, 

«Джабхат ан-Нусра» и др.) към самофинансиране показва, че чрез него те  

укрепват своите позиции и едновременно, самофинансирането се оказва мощен 

фактор терористичните гурпировки да разрастват престъпната си дейност; 

• В процеса на  междудържавно сътрудничество се  осъзнава потребността от 

консолидация на усилията в областта на противодействие на терроризма и 

неговото финансиране. 

Защитата на международната и националната сигурност от съвременните форми на 

тероризъм не е възможна без организирането на непрекъснати и синхронизирани мерки. 

Тази защита срещу тероризма, като негативно явление,   има способността да използва 

благоприятни условия за развитие и проникване в социалния живот и да се адаптира към 

конкретна социално-политическа и икономическа ситуация не само в рамките на дадена 

държава, но и в международен план. 

 Темата за борбата с финансирането на тероризма е от особено значение на този 

етап в резултат на нарастващия терористичен поток по света и многобройните жертви, 

съпътстващи това явление. В този смисъл темата за финансирането на тероризма се 

откроява със своята значимост, което я прави достойна за научно изследване и анализ. 

Именно този аспект от борбата с тероризма е почти неизследван, което прави избора на 

тема важен, въпреки че има трудности при позоваването на реални данни. 
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2. Обект и предмет на изследването 

 

Обект на изследването   в дисертацията е тероризмът и неговите   силни негативни 

последици, върху живота и деловата активност на населението,  унищожението на 

материални ценности, от сферата на  културата и цивилизацията.  

 Терористите често използват някои термини, специфични за тяхното положение, и 

се наричат сепаратисти, борци за свобода, освободители, революционери, освободители, 

отмъстители, партизани. 

Няма оправдание за тероризма, това явление  трябва да бъде отречено, формите в 

които той се проявява, трябва да се изучавани и да се предприемат действия срещу всичко, 

което може да доведе до появата на тероризъм. 

Предмет на изследването на докторската дисертация  са формите на финансиране 

на тероризма и създаването на ефективна система за противодействие на финансирането на 

тероризма. 

Получените резултати от тези изследвания са основата за подготовка и даване на 

предложение за правилно правни действия на субектите в институционалната защита, като 

краен предмет на изследването на настоящата дисертация. 

 

3. Цел и задачи 

Основната цел в дисертационния труд е се да докаже, че на финансирането на 

тероризма успешно могат да му   противопостоят  специализираните държавни 

институции, които могат и трябва да организират и предприемат антитерористични 

мероприятия. Тероризмът няма граници, както се вижда от терористичната дейност от 9 

септември 2001 г. в Съединените щати. 

В докторската дисертация се предлага  изграждането на ефективна система за 

защита срещу всички форми на финансиране на тероризма, която означава установяване 

на точна методология за работата на системата за борба с финансирането на тероризма и 

неговите подсистеми. Поставената цел се реалзиира с помощта на следните конкретни 

задачи: 

 1. Систематизиране  на съществуващите знания за същността и особената роля  на 

формите на проявление на тероризма, от гледна точка на методите и формите на 

финансиране на терористичните организации, лица и пр.   

2. Да се откроят и анализарт подробно формите на финансирането на тероризма, 

което ще даде възможност на специализираните институции - полицията, разузнавателните 

служби, митниците, финансовото разузнаване, открояване на институциите за изпиране на 

пари, прокурорите и съдиите, да предприемат ефективни стъпки за справянето с 

организираната престъпност. 

3.  Да се характеризират и систематизират  възможностите за борбата срещу 

финансирането на тероризма. което ще даде възможност на специализираните институции  
да предприемат ефективни стъпки за справянето с терористичните организации. 

  Получените резултати, в резултат на изследването, ще бъдат използвани като 

изходна рамка за промяна или допълване на законите, подзаконовите актове и 

конструктивни решения и заключения за практическо приложение на подходящи 
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(репресивни, превантивни и други мерки) в ежедневната ангажираност и работа на 

съответните органи и институции. 

 

 4. Хипотеза 

 Основна (обща) хипотеза  

 В дисертацията се стъпва на  предположението, че финансирането на тероризма е 

форма на международна терористична дейност, чиито основни цели са: дестабилизацията 

на сигурността в света, завземането на властта  и преразпределение на икономическите 

ресурси. 
  Първа помощна хипотеза: 

 Предоставянето на финансови ресурси е с първостепенна важност за ръководството 

на всяка терористична организация, дори когато успее да осигури надеждни източници на 

финансиране. 

 Стабилният финансов поток в бюджета на определена терористична организация 

позволява на нейното ръководство да планира и насочва дейността на нейните структурни 

елементи към тяхното разширяване и укрепване, за да достигне възможно най-високото 

ниво, което позволява на терористите да упражняват известен натиск върху жертвите и ги 

принуди да направят определени отстъпки. 

 Втора помощна хипотеза: 

 Трябва се впрегнат всички възможности на държавните специализирани 

институции   за осъществяване на колективни мерки, носещи междудържавен характер за 

отпор на действията, които осигуряват финансова мощ на тероризма. В това отношение 

най-голяма е ролята на специлазирината агенция за финансово разузнаване. 

 

5. Методи на изследване 

 В дисертационния труд са използвани следните изследвателски методи: 

 • исторически - чрез прилагането на този метод се определя исторически началото 

на институционалната защита от финансирането на тероризма; 

 • анализ - чрез този метод се анализират разпоредбите на Закона за финансовата 

полиция, Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които 

регулират институционалната защита срещу финансирането на тероризма. Методът за 

анализ на съдържанието е използван за изследване (чрез анализ на съдържанието) на 

многобройната литература, в която този въпрос е обхванат от различни аспекти. 

Количественият и качествен анализ допринася за потвърждаване или доразвиване на 

поставената хипотеза и на обекта на изследване; 

 • сравнителен метод - с прилагането на този метод се извършва сравнително 

възприемане на опита, методологията и различията на институционалната защита от 

финансирането на тероризма в няколко държави. Използва се за идентифициране (научно 

описание и обяснение) на основните прилики и разлики в действията на терористичните 

групи в различни периоди от време и въздействието на стабилното финансиране върху 

ескалацията на тероризма; 

 • синтез - с помощта на този метод се комбинират данните, получени с помощта на 

предишните методи. Методът за анализ и синтез се използва при изследване на 
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теоретичните възгледи на местни и чуждестранни автори по отношение на тероризма, 

възможностите за ескалация на тероризма, връзката на тероризма с престъпни дейности 

поради собствено финансиране и осигуряване на финансиране от други (законови) 

източници; 

 • индукция и дедукция - използва се в изследователски процедури за извеждане на 

заключения от теоретичните възгледи и мнения на други автори, както и емпиричното 

събиране на данни от практиката на определени субекти по сигурността. 

 Информационната база при подготовката на дисертационния труд се опира на 

законодателните актове на РСМакедония и РБългария, материали от статистическите 

ежегодници и статистически бюлетини на национални и международни статистически 

издания, надлежно цитирани в дисертацията. 

 

6. Степен на разработеност на проблема 

В световната литература има многобройни изследвания, посветени на   борбата с 

тероризма в отделни държави и проблемите за подобряване на регулирането и 

международното сътрудничество срещу финансирането и борбата с тероризма. 

През последните години бяха подложени на внимателно проучване редица 

теоретични, правни, организационни, институционални, етични и други характеристики на 

борбата с терfризма.   

Специфичните въпроси на борбата с тероризма, свързани с неговото финансиране, 

използването на позитивен чуждестранен опит за подобряване на инструментите за 

регулиране и напредък в превенцията на финансирането и борбата с тероризма не са 

достатъчно анализирани в специализираната научна литература.   

 В дисертацията са цитирани редица американски, европейски, сръбски и 

македонски изследователи. С голямо основание следва да се посочат имената на такива 

български автори, които имат задълбочени публикации върху темата за тероризма и 

частично засягат въпросите за финансирането на този феномен. Това са: Иван Първанов, 

Петър Маринов, Чавдар Стоянов, Б. Петков  и др., които са цитирани в дисертацията. 

В борбата срещу финансирането на тероризма разузнаването има значителен 

принос в световен мащаб в борбата срещу тероризма, създаването на капацитет и сили за 

борба с тероризма, международните сили и международните стандарти за борба с 

тероризма, финансовото регулиране и финансовите институции, както и международното 

сътрудничество за защита срещу изпълнението на рискови сделки за финансиране на 

тероризъм.  

 Основните причини за избора на темата за ролята на финансирането на тероризма 

са следните:  

 - няма утвърдена методология за работата на институциите за борба с 

финансирането на тероризма; 

 - липсва достатъчно координация между националните държавни институции; 

 - съществуват неизползвани възможности за подходяща институционална защита 

срещу финансирането на тероризма. 
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ГЛАВА І. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРОРИЗМА 

 1.1. Дефиниране  на тероризма 

Терминът “тероризъм” е латинска дума, която означава “страх”. Редица 

изследователи считат, че няма единна междонародна дефиниция за него
1
. Дейностите, 

окачестевни като престъпление, са действия, които са забранени от закона. Това са 

действия, които застрашават имуществото, целостта на човека и ценностите в социалната 

общност. Това са действия, чието разпространение може да застраши функционирането на 

обществото. В литературата има редица определения, които описват термина тероризъм. 

Някои от тях са насочени към обяснение на ролята на извършителите, други към 

терористичната техника. Но само две характеристики са важни при разграничаването на 

тероризма от другите форми на насилие
2
: 

 Първо, тя е насочена към обществото, към гражданите. Това означава, че 

тероризмът не е същото като войната. 

Второ, терористите използват насилие, за да постигнат нещо драматично. 

Обичайната им цел е да насаждат страх в редиците на населението, което има значение за 

тях. Това умишлено сплашване е елемент, който отличава тероризма от обикновените 

убийства или нападения. 

Терминът “тероризъм” в Съединените щати се определя като „умишлено, 

политически мотивирано насилие срещу населението, което не участва във въоръжен 

конфликт (включително военни и полицейски служители извън длъжност), извършено от 

лица или групи, действащи тайно, обикновено с намерение да повлияят на целева група".
3
 

Причините за прибягване до тероризъм могат да бъдат различни. Самият тероризъм 

може да се разглежда като дейност с преднамерена цел. По принцип може да се разбира 

като логично средство за постигане на политически и други цели. Тероризмът може да 

разчита на различни идеологии, той не се ограничава до една конкретна. Такива са 

например бойните революционери срещу чуждестранните колонизатори, както и войната 

срещу местните режими, малцинствените сепаратисти и анархистите. Някои терористични 

групи, за разлика от тях, използват тероризма, за да получат политическо влияние или 

някаква друга цел.
 4

 

От определенията за тероризъм може да се заключи, че тероризмът е умишлено 

използване на незаконно насилие или заплаха с незаконни средства с цел създаване на 

страх и с цел насилие или сплашване на правителството или обществото с цел постигане 

на определени цели, които са главно политически, религиозен или идеологически 

характер. Най-напред трябва да се разгледа мотивацията, която кара терористите да 

предприемат насилствени действия. Първо, те са от различни национални групи, които се 

борят за реда на своите независими държави. На второ място, тероризмът често се 

мотивира от някои политически идеи, при които действията се изчерпват в борбата срещу 

                                                           
1
 Angus Martyn, The Right of Self-Defence under International Law-the Response to the Terrorist Attacks of 11 

September, Australian Law and Bills Digest Group, Parliament of Australia Web Site, 12 February 2002 (видяно на 

2.02.2021) 
2
 Miller, S., (2017), The Problem of Defining Terrorism, Counter Terrorism Ethics (CTE), Research Papers, Theory, 

counterterrorismethics.com/the-problem-of-defining-terrorism-part-1/ 
3
 Otis, C., (2017), How Terrorism is Defined by the United States Government, https://www.teenvogue.com/.../how-

terrorism-is-defined-by-the-united-states-govern 
4
 Петков, Б. М., (2017), Съвременни измерения на превенцията и противодействието на тероризма в Р. 

България, Военна академия „Георги Раковски”- Факултет „Национална сигурност и отбрана”, София, с.82 

http://www.aph.gov.au/library/Pubs/CIB/2001-02/02cib08.htm
http://www.aph.gov.au/library/Pubs/CIB/2001-02/02cib08.htm
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=12_February&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/2002
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съществуващия ред. Трето, съвременния тероризъм се ръководи от религиозни подбуди, 

почиващи на фундаменталистични, крайни учения.  

Броят на атаките, чиито подбуди са на религиозна основа се увеличи значително 

през последните двадесет години. Диапазонът от религиозни мотиви е много широк - от 

вярвания, където се очаква пристигането на различни спасители и края на света, до 

фундаменталистки групи от ислямски и християнски произход. 

Теоретично-правните определения на организираната престъпност по правило 

съдържат характеристиките на организацията, групата и техните дейности. Първата 

концептуална постановка е съществуването на определени престъпни организации. Така 

Porterous
5
 и Бошкович

6
 говорят за групи, сдружения или друг орган. Абадински

7
 използва 

термина престъпна група. Теоретичните дефиниции, в които се използва терминът 

престъпна група, предполага съществуването на повече хора (поне двама души), които са 

свързани с обща характеристика или цел. Други автори като Албанезе
8
, Смит

9
, Елиът

10
 и 

Шнайдер
11

 използват термина “организация” в дефинициите си, докато Ройтер
12

 използва 

термина “организационно групиране”. 

Втората концептуална постановка е тясната връзка между членовете на тези 

организации, йерархичната подредба и строгото разделение на задачите, т.е. ролите. 

Третата концептуална постановка е непрекъснатостта на престъпната дейност, 

което означава, че престъпниците извършват действието за дълъг или неопределен период 

от време. 

 Четвърта концептуална постановка е използването на насилие или корупция като 

основен начин на действие. 

 Петата концептуална постановка е придобиването или придобиването на власт, 

като основна цел на организираната организация, а шестата е съществуването на 

определени отношения с държавата и отделните й органи. 

Нормативните дефиниции на организираната престъпност, съдържащи се в 

законите на международните актове, се отнасят до формалните характеристики, т.е. 

условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде разгледана дейността на 

организираната престъпност. Най-често срещаните важни характеристики са: 

• постоянни сдружения на няколко лица, 

• йерархично организирана структура, 

• планираното изпълнение на дейностите при разделението на операциите, 

• извършване на незаконни дейности, 

• гъвкава криминална технология и 

                                                           
5
 Porterous, S., (1998),: Organized Crime Impact Study Highlights, Canada, p.2  

6
 Бошкович, М., (1998), Организовани криминалитет, Београд,  стр.17 

7
 Abаdinsky, H.,( 1994),  Organized Crime-4

th
 edition, Chicago 

8
 Albanese, J.,(1995),  Cautemporaru Issues in Organized Crime, Monsey,  стр.77-90. 

9
 Smith, D.C., (1994),An Organized Crime Paradigm for the Nineties, Handbook od Organized Crime in the US, 

Robert J. Kelly-London, стр.121-150. 
10

 Eliot, M.A.,2008), Crime in Modern Society, Сарајево-превод, стр.114.   
11

 Schneider, H.H.,(1997),  Kriminologie, Berlin, р.106.  
12

 Reuter, P.,  (1995), Research an American Organized Crime, Handbook of Organized Crime in the US, Robert J. 

Kelly-London, р.91-120.  
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• разнообразен избор от престъпни методи за експлоатация, сплашване, изнудване, 

сила, терор, подкуп, преследване на икономическа и политическа власт, 

интернационализъм и мобилност. 

 

 1.2. Терористична дейност 

В законодателството на Съединените щати определението за терористична дейност 

е всяка дейност, която е незаконна съгласно закона на мястото, където е извършена (или 

ако същата дейност е извършена в Съединените щати, би била незаконна съгласно 

законодателството на Съединените щати) и която съдържа някои от следните елементи
13

: 

1) Отвличане или саботаж на всякакви транспортни средства (включително 

самолети, кораби и сухопътни превозни средства). 

2) залавяне или задържане и заплаха за убийство, нараняване или удължаване на 

плен на друго лице с цел принуждаване на трета страна (включително правителствена 

организация) да изпълнява или се въздържа от извършване на определена дейност като 

условие за освобождаването на лице, което е заловено или задържано. 

 3) Насилствено нападение срещу международно защитено лице (определено в 

раздел 1116 (б) (4), дял 18) или върху свободата на такова лице. 

4) Атентат. 

5) Използване на всеки: 

а) биологичен агент, химичен агент или ядрено оръжие или устройство; 

б) експлозиви, огнестрелни оръжия или други оръжия или опасни устройства (за 

цели, различни от обикновена лична финансова изгода), с намерение да застрашат пряко 

или косвено безопасността на едно или повече лица или да причинят значителни щети; на 

имуществото. 

6) Заплаха, опит или конспирация за извършване на някое от горепосочените. " 

Терористите често използват заплахи за
14

: 

• Създаване на страх в обществото; 

• Опит да убеди гражданите, че тяхното правителство е безсилно да предотврати 

тероризма; 

• Получаване на незабавна публичност. 

Докато тероризмът има единствената цел да създаде страх в обществото за 

постигане на определена политическа цел, терористичният акт може да бъде групиран в 

една от двете общи групи. Актът се извършва или с конкретна цел, или за предизвикване 

на терор. Терористичен акт с конкретна цел се извършва, така че терористичната група да 

получи определени искания от правителство на държава. 

Терористичен акт със специфична цел се прави, за да се даде възможност на 

правителството да преговаря или да променя своята политика. Терористичните актове с 

цел провокиране на терор се извършват в отговор на нещо, което терористите смятат за 

погрешно или като предупреждение за бъдещи терористични актове, ако правителството 

не промени политиката си. 

                                                           
13

 Khan v. Holder, (2009),  U.S. App. Lexis 20134  - 9th Cir. 
14

 Types of Terrorist Incidents, www.terrorism-research.com/incidents/ 
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Организираната престъпност се проявява като
15

: 

• кражба, 

• престъпни картели, 

• рекет, 

• политическо изнудване. 

Организираната престъпност под формата на кражба се  характеризира с това, че 

престъпниците от случайни непълнолетни престъпници или случайни крадци се 

трансформират в професионални крадци. Професионалните гангстери действат въз основа 

на натрупания опит и от време на време внимателно планирани престъпни дейности. 

Примери за този вид организирана престъпност са кражби, изнудване, отвличане, дребна 

кражба. Тероризмът се счита за основна форма на организирана престъпност чрез кражби. 

Престъпните картели са форма на организирана престъпност, при която 

престъпните организации предлагат незаконни или забранени услуги на лица или 

организации, готови да плащат в брой. Те правят това, защото съществува пазар за 

продажба на незаконни или забранени продукти и услуги. Наказателните картели се 

управляват от лица, които имат професионални умения и способности да планират 

престъпни дейности. Те са защитени и от определени политически организации, които 

имат известни бизнесмени и адвокати, които дават пари, за да „купят“ или „задържат“ 

човек с юридически познания и да го защитят в случай на проблем. Примерите за 

престъпна дейност на картелите включват кражба, търговска проституция, контрабанда, 

снабдяване с наркотици и наркотици. 

Рекетът е системно изнудване под някаква форма на заплаха, обикновено за 

нараняване или конфискация на имущество. Това е незаконна експлоатация или незаконно 

вземане. Примери за това са бизнес рекетите, при които фиктивни имена се поставят в 

списъка на служителите и големи суми пари се прехвърлят на техните имена. Тази форма 

на организирана престъпност включва и рекет на хазарта, който включва принуждаване на 

хората да инвестират големи суми пари, като залагания на конни надбягвания или други 

хазартни игри, в които те губят пари. 

Политическото изнудване е използването на известни престъпници от 

политиците, за да получат допълнителна политическа власт и да спечелят някои 

предимства за своите партии, като печелене на определени анкети. В тези случаи се 

използват легитимни и незаконни методи, като заплахи, насилие и т.н., за да се гарантира, 

че техният лидер печели. Прост пример е така нареченият метод за „купуване на глас“ за 

плащане на избирателите. 

 1.3. Природата на терористите 

Природата на съвременния тероризъм включва недискриминационен и непряк 

подбор на целеви групи. Тероризмът не е ирационален акт, целите се избират, защото те 

ще постигнат желаното въздействие, като разрушаване на инфраструктурата, значителни 

загуби на живот и/или нарушаване на обществото. 

По същността на съвременния тероризъм това не е случаен избор на цели, но 

жертвите на терористи са случайни (тъй като те са на грешното място в неподходящо 

време) и появата на съвпадение причинява обществено безпокойство, страх и промяна в 

нормалното поведение . Тероризмът също е публичен акт, обществото като цяло трябва да 

                                                           
15 Organized crime, www.lawnotes.in/Organized_Crimes 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150317&app=1&c=globososohosted&s=globososohosted&rc=globososohosted&dc=&euip=62.162.71.220&pvaid=a1badd8319634ff4af4b21e8a2393b49&dt=Desktop&fct.uid=36fdc2b7928f4afb93480703c4e759a9&en=%2b4VCRfsaYrl9kB2kqguA%2fk858oBg8f1Ax%2f1TE4yyGUxjxDOrQnlNrQeSyQt%2bbezHEp0XGPgmE1w%3d&du=www.lawnotes.in%2fOrganized_Crimes&ru=http%3a%2f%2fwww.lawnotes.in%2fOrganized_Crimes&ap=2&coi=771&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=B7D2E54AAE0C92195083189008BF3453
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го види и да отговори на атаката. Терористите избират цели, които са символични и имат 

икономическа стойност (като Световния търговски център), или цели, които имат 

обществена стойност (автобуси, ресторанти и др.), За да привлекат вниманието на 

обществото и да действат върху правителствата за промяна на политиките. Съществуват 

шест основни компонента на тероризма като цяло. Тероризмът е умишлен и рационален 

акт на насилие, който предизвиква страх у целевата група от хора или общество, за да 

промени нормалното поведение на тези хора или обществото
16

. 

 

 1.4. Извършители на тероризма 

Тероризмът се извършва от терористи, които според електронните речници се 

определят като
17

: 

• терорист: военно или паравоенно лице, което използва крайни, неетични, често 

фанатични методи, като вземане на заложници, убийство и убиване на цивилни, за да 

спечели политическо и военно предимство. 

• терорист: този, който използва сила, често на случаен принцип, за сплашване 

или постигане на политическа цел. 

• терорист – (съществително) лице, обикновено член на група, която използва или 

подбужда към тероризъм, Лице, което тероризира или сплашва други, член на политическа 

група, която има за цел да деморализира правителството чрез терор или боец на 

революционера трибунал по време на управлението на терора във Франция, - 

(прилагателно) - от, във връзка или характеризиране на тероризма или терористите: 

терористична тактика, лице, което се занимава с планиране и извършване на отвратителни 

действия, предназначени да убият невинни хора и да сплашат всички останали. 

Повечето терористи са добре образовани и идват от светски образователни 

институции, обикновено с академично образование в областта на науката или 

технологиите. Повечето терористи произхождат от стабилни семейства от средната или 

висшата класа. Те обикновено не страдат от психични заболявания или дефекти, не са 

пристрастени към наркотици и не живеят в бедност.  

 

 1.4.1. Субекти на тероризма 

За да стане дадено лице терорист, причината е най-често в резултат на преживян 

емоционален страх, преживян в детството, прекомерното желание за действие, 

разочарованията относно самоличността, личните чувства или неравенството и т.н. също 

оказват влияние. Някои детски събития или лични заплахи могат да направят тези 

индивиди повече или по-малко склонни към силна идентификация с група, въпреки че е 

трудно да се определи дали е съществувала вътрешна лична заплаха преди индивида да се 

присъедини към групата и дали тези заплахи са резултат от членство в тероризма самата 

организация. Друга причина може да бъде обкръжаващите условия, които причиняват или 

позволяват на индивидите да станат насилствени терористи. Може да се обобщят 

причините, които подтикват към участие в терористични групировки: 

 бедност; 

 недостатъчно образование; 

 политически привилегии. 

                                                           
16

 De criminal Јustice Council  Тerrorism Research, (2007),  „Тhe Nature of Тerrorism“ 
17

 Terrorism Definition, History, & Facts | Britannica.com, (2019), https://www.britannica.com/topic/terrorism 
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 Кои са терористите: Те са хора, които имат оперделен социален произход и имат 

желание за самоутвърждаване. Терористите са предимно млади хора, несемейни, семейни, 

преобладаващат ачаст от които имат  високо ниво на образование. 

Организационната структура на терористична група определя нейните силни и 

слаби страни. 

 Има две основни категории на терористичните организации: 

• йерархични и 

• мрежови. 

Опитът на организацията във времето е един от определящите фактори, който 

показва дали организацията ще приеме мрежова или йерархична структура. По-новите 

групи са склонни да се организират или адаптират към възможностите, присъщи на 

мрежовия модел. Идеологията може да има ефект върху вътрешната организация, която 

има тенденция към централизиран контрол и йерархична структура. В по-големите 

структури почти всички групи използват варианти на мобилни организации на тактическо 

ниво за повишаване на сигурността и за организиране на задачи в операции. 

Терористичните групи също могат да имат функционален организационен подход, 

който обхваща дейностите на групи, свързани с: 

 финансирането; 

 образованието; 

 логистичната подкрепа; 

 извършването  на операциите и 

 разузнаването, т.е. откриването на обектите, върху които ще се действа. 

 

1.4.2. Държавен тероризъм 

 Държавният тероризъм е толкова противоречива концепция, колкото и самият 

тероризъм. Тероризмът често, макар и не винаги, се определя от четири характеристики:
 18

 

 1) заплаха или използване на насилие; 

   2) политическа цел; желанието за промяна на статуквото; 

 3) намерението да предизвика страх чрез извършване на зрелищни обществени 

дейности; 

 4) умишлено нападение срещу цивилни. 

   

 1.5. Стратегии на тероризма 

Стратегията на терористите е да извършват актове на насилие, за да привлекат 

вниманието на местното население, правителството и света към тяхната кауза. 

Терористите планират своите атаки, за да получат възможно най-голяма публичност, 

избирайки цели, които символизират това, на което се противопоставят най-много. 

Ефективността на терористичния акт не е в самия акт, а се вижда чрез реакцията на 

обществеността или правителството към този акт. 

За да постигнат дългосрочните си цели, терористите използват различни стратегии. 

За да постигнат политическите си цели, терористите трябва да предоставят достоверна 

информация на публиката, на чието поведение възнамеряват да повлияят. Терористите 

имат две целеви групи в обществото: 

• правителствата, на чиито политики искат да повлияят, и 

                                                           
18

 Zalman, А., (2019), Is State Terrorism Different Than Terrorism?, https://www.thoughtco.com › Humanities › 

Issues › Terrorism 
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• лица, чиято подкрепа или подчинение искат да получат. 

Поради основните политико-идеологически цели на тероризма, ключовите идеи за 

тероризма е важно да се разглеждат като мотивиращи сили, които движат терористични 

групи и лица. 

На базата на направения преглед можем да заключим, че тероризмът е 

феномен, който представлява заплаха за сигурността на отделните общества, 

държави, региони и международната сигурност като цяло. За разлика от 

традиционните войни, терористичните актове са вид по-модерна, недекларирана, 

асиметрична война, в която всичко е позволено и няма правила и закони. 

 

 1.6. Разходи на тероризма 

Терористичните инциденти имат икономически последици, които се изразяват чрез: 

• възпиране на преките чуждестранни инвестиции, 

• разрушаване на инфраструктурата, 

• пренасочване на публични инвестиционни фондове към укрепване на сигурността; 

• търговско ограничение. 

Тероризмът също така повишава бизнес разходите поради по-високите 

застрахователни премии, скъпите мерки за сигурност и по-високите лични доходи на 

високорисковите служители. Съществуват редица разлики в разходите, които могат да 

бъдат идентифицирани във връзка със загубите от тероризъм. 

Преките разходи, например, включват текущи загуби, свързани с терористична 

атака или кампания и включват повредени стоки, стойност на загубени животи, разходи, 

свързани с наранявания (включително загубени заплати), разрушени структури, повредена 

инфраструктура и намалена краткосрочна търговия.  

За разлика от тях, косвените разходи се отнасят до последващи загуби, свързани с 

атака, като увеличени застрахователни премии, увеличени разходи за сигурност, висока 

компенсация на тези с висок риск и разходи, свързани с дългосрочни търговски промени в 

резултат на атаката.
 
Косвените разходи се проявяват и под формата на намален растеж на 

БВП, намалени преки чуждестранни инвестиции, промяна в инфлацията или повишена 

безработица. 

Илюстрация за цената на тероризма са данните за разходите за САЩ от атаките на 

11 септември 2001 г. 31%, БВП е спаднал с 10,5% или 1,4 трилиона долара, 22 милиона 

работни места или 12% са загубени.
 19

 

Борбата с тероризма изисква големи разходи от БВП, което създава неблагоприятни 

условия за развитие на икономиките на държавите, участващи в тази борба. На таблица 1 

са показани разходинте на 28-те държави –членки  на ЕС за два периода – от 204 до 2016 и 

за по-кратък период – от 2013 до 2016 г. 
20

: 

 Данните красноречиво показват, че   разходите от БВП на страните-членки на ЕС, 

предизвикани от терористични актове за три години (от 2013 до 2016) са се увеличили 

много по-чувствително, отколкото за 12-годишния период – ( 2004 до 2016). Пощадени са 

                                                           
19

 Burns Ј. W., Slovic Р., (2008), Perceived Risk and the Diffusion of Fear: Anticipating Public Response to 

Terrorist Attacks in Urban Areas 
20

 RAND Europe, (2018), The cost of terrorism in Europe,  (достъпно на: 

https://www.rand.org/news/press/2018/06/06.html (видяно на 2 .04.2021) 

 

https://www.rand.org/news/press/2018/06/06.html
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шест държави, а общите разходи на 28-те страни на ЕС са били принудени да отделят от 

БВП почти 180 млрд евро за 12-годишен период (от 2004 до 2016 т.), а само за трите 

години от 2013г. до 2016г. – половината от тази сума. 

 

Table 1. Общи разходи, предизвикани от тероризъм от БВП  

на 28-те държави –членки на ЕС между 2004-2018 (и 2013-1018)  

 
Member State GDP cost 2004-

2016 (€million) 

GDP cost 2013-

2016 (€ million) 

Cyprus 862.8 726.8 

Czech Republic 380.6 176.5 

Denmark 676.8 551.4 

Estonia 33.9 22.6 

Finland 481.3 428.3 

France 43,009.9 36,089.9 

Germany 19,170.4 15,567.4 

Greece 10,398.2 3,403.6 

Hungary 111.2 28.1 

Ireland 4,339.8 3,027.0 

Italy 2,212.5 883.0 

Latvia 0.0 0.0 

Lithuania 0.0 0.0 

Luxembourg 0.0 0.0 

Malta 26.2 26.2 

Netherlands 1,700.7 506.7 

Poland 19.1 19.1 

Portugal 32.7 0.0 

Romania 8.1 0.0 

Slovak Republic 15.2 15.2 

Slovenia 0.0 0.0 

Spain 40,798.0 313.3 

Sweden 2,869.1 2,397.2 

United Kingdom 43,712.9 15,784.3 

EU-28 179,811.9 87,800.4 

 1.6.1. Разходи на извършителите на тероризма 

Терористичните организации се нуждаят от пари за вербуване и задържане:  

Необходими са парични средства за:  

- вербуване, подкрепа, обучение, транспорт, настаняване, компенсиране и 

оборудване на терористи, придобиване на влияние; 

- провеждане на медийни кампании и за получаване на подкрепа за политическа 

подкрепа, изграждане на база за подкрепа:  

- за образователни и социални програми за придобиване на нови членове и за 

създаване на база за подкрепа, както и за извършване на терористични дейности.  
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Тези насоки за финансиране на дейостите на терористичните организации се 

съпътстват със значителен риск от разкриване от властите, а също така представляват 

големи предизвикателства както за терористите, така и за разузнавателните агенции. 

  

 1.6.2. Разходи, причинени от терористичните действия   

 Когато терористична атака удари държава, като нападенията от 11 септември, е 

нормално гражданите на тази държава да бъдат най-засегнати. Те са пряко засегнати от 

нараняванията и смъртта на съграждани, приятели и близки, тежестта на производството и 

услугите и психологическите и физически дългосрочни ефекти. Тероризмът има и 

икономическо въздействие върху останалия свят, било чрез начина, по който 

националните организации се затрудняват да изпълняват международните задължения, 

така и поради страха, който други държави изпитват, че и те са застрашени от същите 

терористи. В бъдеще може да се очаква подобни терористични атаки да продължат. 

Отговорността на организациите е да се подготвят   за подобни събития.
21

 

  

 1.7. Основни характеристики на източниците за финансиране на тероризма

 Финансирането на тероризма е специфична форма на финансова престъпност. По 

същество финансирането на тероризма включва търсене, набиране или осигуряване на 

средства, предназначени да бъдат използвани за финансиране на терористични дейности 

или терористична организация. Терористичното финансиране може да идва от различни 

източници, включително
22

: 

 • държавно финансиране, 

 • генериране на доходи от юридически операции, 

 • генериране на нелегален доход (понякога в партньорство с организирани 

престъпни групи), например: отвличане, трафик на хора и наркотици, трафик на жени, 

трафик на малки оръжия, 

 • злоупотреба с дарения, 

 • безвъзмездни средства за радикалната диаспора, 

 • неформален паричен превод, използващ системата hawala, чрез широката мрежа 

от hawaladers (предоставяне на финансови услуги на принципа на доверие, с минимални 

записи и проста нормативна база), 

 • кражба, контрабанда и корупция (главно свързани с нефт). 

Като типични източници на финансиране на тероризма могат да бъдат посочени: 

 престъпни дейности като банкови обири, отвличания с цел откуп, изнудване, 

контрабанда и трафик на наркотици; 

 дарения от местни и/или чуждестранни спонсори, включително чужденци и 

благотворителни организации; 

 подкрепа от чужди държави; 

 дарения на парични средства  от богати лица или организации; 

 приходи от законни бизнес операции. 

 Как се финансира тероризмът? 

 • Контрабанда на големи количества пари и реинтеграция чрез бизнеси, които 

оперират главно с пари в брой; 

                                                           
21
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 • Прехвърляне на средства чрез нови системи за онлайн разплащане; 

 • Прехвърляне на пари в брой чрез нерегистрирани предприятия за касови услуги, 

включително подземни банки или системата “хавала”
23

, както и чрез международни 

транзакции на банкомати; 

 • Благотворителни организации и организации с нестопанска цел и други 

юридически лица. На пръв поглед очевидният легален източник на такова финансиране 

може да означава, че има много малко показатели, които биха подчертали отделна 

финансова транзакция или поредица от операции, свързани с терористични дейности. 

 

 Кои са източниците за финансиране на тероризма? 

Въпреки че терористичните групи имат подобни качества, източниците им на пари 

могат да се различават. Терористичните организации получават пари от редица легитимни 

и незаконни източници, като например следното: 

Незаконни дейности: терористите получават пари от незаконни дейности като 

трафик на наркотици, контрабанда, отвличане и изнудване. Трафикът на наркотици е 

особено примамлив за терористите. В Латинска Америка „наркотерористите“ получават 

по-голямата част от парите си от трафик на наркотици. 

Богати спонсори: Терористите могат да получат финансиране от богати лица или 

спонсори, които могат да подкрепят техните терористични дейности. 

Благотворителни и религиозни институции: законните благотворителни и 

религиозни институции могат да бъдат източник на финансиране за терористи. Те са 

идеални посредници, тъй като са много слабо регулирани и не е необходимо да 

предоставят търговска обосновка за своите дейности. 

Компании: Терористичните организации могат да управляват или притежават 

легитимни компании за генериране на печалби и пране на пари от незаконни фондове. Те 

включват бижутерски предприятия, компании за търговия на дребно, магазини за 

потребителски стоки, компании за недвижими имоти и инвестиционни фирми 

Държавни спонсори: Известно е, че редица маргинализирани държави предоставят 

помощ, финансова подкрепа и подслон на терористични организации. Най-големият 

пример за това е Афганистан при талибанския режим. 

Повечето терористични организации работят с нестопанска цел. По-голямата част 

от финансирането им идва от редица източници
24

: 

 Финансиране от държавата (различните правителства спонсорират 

терористични организации по политически причини); 

 Дарения от граждански или религиозни организации; 

                                                           
23

 Древна арабска система за разплащане, взаимствана по-късно от рицарите-тамплиери, известни като 

първите банкери на Средновековието. Сега „хавала“ се използва за финансиране на терористи. „Хавала“ 

означава „превеждам“, „телеграфирам“ – на арабския банков жаргон. Системата е известна и с други 

названия: „Фей-Чиен“ /Китай/, „Хунди“ /Индия/, „Падала“ /Филипините/,“Фей Куан“ /Тайланд/ и пр. 

Използва се масово от имигрантските общности в Америка, Европа и Близкия Изток, които изпращат 

парични средства в своите страни. „Хавала“ е система, която се използва по принцип за препращане на 

законни средства, но нейната анонимност и минимална документация я правят много удобна и за 

злоупотреби от страна на криминални елементи и терористи. 
24
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 Индивидуално финансиране; 

 Извънредни дейности (например продажба на оръжия и наркотици, 

отвличания, фалшифициране на валути); 

 Инвестиции (напр. ислямско банкиране, доверие). 

  

 1.8. Банките като източници на финансиране 

Терористичните организации използват банкова система, известна като хавала, и 

легитимни бизнес организации, за да изпират пари, спечелени от трафик на наркотици и 

оръжия. Терористичните организации използват: преувеличения, подценяване, 

кореспондентски счетоводни практики, собственост на банки, хавала и благотворителни / 

фронтови организации за пране на пари. Подземната банкова система предоставя следните 

услуги
25

: 

• Източник на пари. Независимо от различията в културата, националността или 

религията, всички хора се нуждаят от система за постигане на дадените стойности при 

размяната на стоки и услуги и искат достъп до пари. 

• Система за избягване на данъци. Лицата, които се занимават с подземно 

банкиране, обикновено се опитват да избегнат да бъдат идентифицирани чрез официални 

банкови канали, за да избегнат данъчното облагане. Голяма част от черния пазар 

съществува с единствената цел да се избегне данъчното облагане. 

• Система за анонимен превод на средства. Лицата, които печелят пари и желаят да 

останат анонимни, трябва да прехвърлят богатството си, без да оставят одитна следа, чрез 

която властите да могат да ги проверят. 

• Система за парични преводи за подкрепа или поддържане на престъпна дейност. 

Тези престъпници търсят канали за обмен на пари на черния пазар и купуват валути чрез 

тези канали за доставка до желаните от тях дестинации. 

Банките участват в процеса на финансиране на тероризма по следните начини
26

: 

 Парите се придобиват чрез предприятия, притежавани от лица от същия 

произход, или чрез предприятия, включващи лица от същия произход от 

високорискови държави (например държави, определени от националните 

правителства като държави и територии, които не сътрудничат); 

 Официалната бизнес дейност на клиента не съответства на вида или нивото 

на дейност. Лицата, участващи във валутни транзакции, имат един и същ 

адрес или телефонен номер, особено когато адресът е и местоположението 

на бизнеса или не съответства на посочената официална бизнес дейност. 

(напр. студент, безработен, самостоятелно зает); 

                                                           
25

 Около 3000 млрд дол. се прехвърлят всеки ден от едната част на света в другата. Терористите превръщат 

около 1000 млрд дол. годишно в различни операции чрез пране на пари. В САЩ над 100 млрд дол. се перат 

от наркодилъри и организирана престъпност. Глобализацията позволява да се прехвърлят средства от 

легални и незаконни операции, а потоците да се проверяват. Виж: Васильев, Алексей.(2003) „ Financing 

Terror: From Bogus Banks to Honey Bees“ 
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 По отношение на организации с нестопанска цел или организации, които 

предоставят дарения, финансовите транзакции се извършват без логична 

икономическа цел или изглежда няма връзка между заявената дейност на 

организацията и други заинтересовани страни в сделката; 

 Сейф, който е отворен за търговски субект в случай, че бизнес дейността на 

клиента не е известна или тази дейност не оправдава целта на отварянето му; 

 Голям брой входящи или изходящи прехвърляния на активи се осъществяват 

чрез бизнес сметки и няма логистична, стопанска или друга икономическа 

цел, която да оправдава тези прехвърляния, особено когато тази дейност е 

свързана с  висок риск; 

 Прехвърлянето на средства се извършва в малки суми с прозрачна цел да не 

се привлича внимание; 

 Прехвърлянето на средства не включва информация за произхода или 

лицето, за което е направена тази транзакция, когато се очаква тази 

информация да бъде споделена; 

 Многобройни сметки на персонала или бизнеса или сметки на организации с 

нестопанска цел се използват за набиране и прехвърляне на средства към 

малък брой чуждестранни потребители; 

 Транзакциите с обменни курсове се извършват за клиент от съответно трето 

лице и са последвани от прехвърляне на средства на места, които очевидно 

нямат бизнес връзка с клиента или с високорисковата държава; 

 Сделките, включващи промени в обменните курсове, са последвани за 

кратко от трансфери към високорискови страни; 

 Използват се множество сметки за набиране и прехвърляне на средства към 

малък брой чуждестранни потребители, които са или хора, или фирми, или и 

двамата, особено на места в страните с висок риск; 

 Банки от места с висок риск отварят сметки; 

 Средствата се изпращат или получават чрез международни преводи; 

 Застрахователни полици или ценни книжа, които са на голяма сума 

 

Таблица 2. Видове банкови услуги, най-често използвани за  

 финансиране на тероризма, в отделни страни 

 държава Банкови услуги 

РС Македония Банкови карти, емитирани от македонски и 

чуждуестранни  кредитни организации 

Великобритания Банкови услуги (retail banking), включително расчетно-

касово обслужване на населението и бизнеса, депозити 

Израел Кореспондентски банкови услуги; плащания; предплатени 

карти; карти, емитирани от чуждестранни   банки 

САЩ Трансгранични банкови услуги, включително 

международни банкови преводи и валутни банкови 

сметки 
                       Източник: Съставено от автора по данни от националните отчеи за оценка на риска    

                                       при финансиране на тероризма 
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 1.9. Държавата като източник на финансиране на тероризма 

Финансирането на тероризма от отделни държави става чрез предприемането на 

тайни действия от една държава срещу друга държава или недържавна структура. Такова 

финансиране на тероризма терминологично се нарича “спонсорство на брутално насилие”. 

Държавното финансиране на тероризма включва: 

• предоставяне на фалшифицирани паспорти на терористи за „законно“ 

преминаване на държавните граници; 

• използване на дипломатически пратки (чанти, пакети и др.) за прехвърляне на 

средства за използване на насилие (отрова, оръжия, експлозиви и др.); 

• осигуряване на убежище за терористи (апартаменти, къщи) на територията на 

друга държава; 

• предоставяне на възможности за обучение на терористи на тяхна собствена 

територия; 

• снабдяване на терористи с оръжие, боеприпаси и други средства; 

• възможност на терористите да събират пари от определени категории хора на 

собствената си територия и да купуват оръжия; 

• предоставяне на информация за докладване за незаконно преминаване на 

терористи през държавни граници на държавата, чиято сигурност е застрашена и др. 

 

` 1.10.  Бизнесът като източник на финансиране на тероризма 

 Тероризмът е много скъп бизнес. Въпросът е как терористите могат да си го 

позволят? Отговорът е - тероризмът е бизнесът на терористите
27

. 

 Тероризмът винаги е бил бизнес. По време на Студената война тероризмът е бил 

обмен между суперсили. Между тях са се водели войни чрез посредници по целия свят, 

като са   финансирали местни въоръжени групи със законни и тайни операции (например 

броячите в Централна Америка). В края на 70-те и началото на 80-те години някои от тези 

групи успяват да приватизират тероризма. За да осигурят парите, те използват комбинация 

от легални и незаконни дейности. 

 Глобализацията помогна на тероризма  през 90-те години, когато международните 

икономически и финансови бариери бяха намалени, терористичните групи разшириха 

бизнеса си, ставайки транснационални. Днес парите се печелят през границите. Според 

ООН портфейлите на терористите, вариращи от недвижими имоти до риболовен бизнес, 

обхващат стотици милиони долари в цяла Европа и Африка. 

 Терористичната икономика е по-голяма от БВП на Обединеното кралство. 

Глобализацията също улесни терористичните компании да участват в престъпни и 

незаконни дейности. Това означаваше голям бизнес. Днес общият им годишен оборот е 

зашеметяващите 1,5 трилиона долара, което е по-високо от Великобритания като цяло. 

  

 1.10.1. Легалният бизнес като източник на финансиране на тероризма 

Терористичните организации също имат възможност да финансират своите 

дейности чрез използването на различни на пръв поглед законни методи, включително 

събиране на абонаменти или членски внос, събиране на такси за групови събития (като 
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културни и социални събития) и продажба на литература и публикации от организацията и 

покана за дарения за етнически общности - особено от богати членове и бизнес групи, 

които изразяват своята подкрепа. 

В допълнение към тези методи, многобройните терористични групи действат като 

функционален бизнес, който смесва законни и незаконни средства и бизнес дейности. 

Специална област на внимание са благотворителните дарения. Често те се правят от 

дарители, които не се съмняват, че даренията им ще бъдат използвани за незаконни 

дейности и всъщност, даренията намират път до терористични активисти или се използват 

за подкрепа на терористични организации. 

  

 1.10.2. Нелегалният бизнес като източник на финансирае на тероризма 

 През последните години се забелязва ескалация на незаконната търговия с 

наркотици и оръжия. Движението на тези два вида незаконни стоки често е свързано или 

се припокрива. Моделите на връзка между тези занаяти варират в широки граници в 

зависимост от нуждите и структурите на участващата престъпна група и общия 

национален и международен контекст, в който те действат. 

Общите дейности, които са в полза както на терористи, така и на престъпници, включват
28

: 

• нелегалната търговия с  оръжие; 

 • изнудване и рекет за предполагаема защита; 

 • отвличане; 

 • проституция и трафик на хора; 

 • кредитни карти; 

 • измами със социална сигурност и незаконна имиграция, както и кражба на 

самоличност; 

 • данъчна измама; 

 • фалшифициране на валути; 

 • лекарства; 

 • цигари, алкохол и др.; 

 • пиратство на видеоклипове, компактдискове, касети и софтуер,  

 • нелегална търговия с нефт. 

 Приходи от стотици милиарди долари пълнят военните каси както на терористи, 

така и на престъпници. Част от тези пари се използват за подкопаване на политическите 

системи, в които функционират тези групи. 

 

Изводи по първа глава: 

• На базата на подробния преглед на същността, природата, стратегиите, 

организаторите и участниците в терористичните организации  се прави 

заключението, че „Тероризмът е феномен, който представлява заплаха за 

сигурността на отделните общества, държави, региони и международната 
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сигурност като цяло”; 

• Тероризмът се разпространява и разширява влиянието си в света на базата на 

финансовата подкрепа, която си осигурява както от някои правителства,   от 

редица мощни банки, от легалния и нелегален бизнес, от личните средства на 

фанатични   членове на терористичните групировки.  

• Финансовите средства идват както от легални, така и от незаконни 

източници. Следователно основната цел на лицата или групите, участващи 

във финансирането на терористична дейност, е да прикрият както източника 

на пари, така и естеството на финансираната дейност. 

• Тероризмът е феномен, който представлява заплаха за сигурността на 

отделните общества, държави, региони и международната сигурност като 

цяло. За разлика от традиционните войни, терористичните актове са вид по-

модерна, недекларирана, асиметрична война, в която всичко е позволено и 

няма правила и закони. 

• Условията, съдействащи на финансирането на тероризма, се крият в  

системните, организационни, управленски, културни, религиозни, социални, 

конкурентни и икономически противоречия между държавите в света.  

 

 

 

ГЛАВА ІІ. ФОРМИ НА НЕЛЕГАЛЕН БИЗНЕС КАТО ИЗТОЧНИК НА 

                    ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА 

 2.1. Нелегалната търговия като форма на финансиране на тероризма 

              2.1.1. Търговията с оръжие  

 Търговията с оръжия е една от най-големите индустрии в света, в която работят 

стотици хиляди хора по целия свят. Включва големи, богати, проспериращи страни като 

САЩ, Великобритания, Франция и Русия, които продават оръжие на други страни. Над 

75% от оръжията, продадени от Обединеното кралство през 1989 г., са продадени на бедни 

развиващи се страни като Южна Корея, Сиера Леоне и Либерия. На пръв поглед няма 

нищо лошо в тази обичайна практика, но по-добрият анализ разкрива бруталността и 

ужаса, които съпътстват тази индустрия.
 29

 

Повечето от оръжията се продават на бедните страни. В повечето случаи тези 

страни имат крехка инфраструктура, изключително лоши обществени услуги като 

здравеопазване и образование, а в много случаи жителите на тези страни нямат вода, 

храна, подслон и елементарна хигиена. Многото милиарди, похарчени годишно за тези 

военни инструменти, могат лесно да осигурят условията и да се грижат за по-голямата част 

от гладуващото население на света. Много добър пример за това е Пакистан, където 

правителството харчи 34% от всички налични военни пари и само 1% за здравеопазване. 

Това са трагични обстоятелства, при които вместо да се спасят тези машини от зло, могат 

да бъдат спасени милиони животи. 

Незаконната търговия с оръжие не е новост за света; през последните десетилетия 

обаче тя се е развила значително, явление, което позволява на различни групи да 
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заплашват определени държави, докато в други страни е довело до разработването на 

политика на реда. Могат да бъдат идентифицирани три основни елемента, които влияят на 

търсенето на оръжия: 

- тероризъм; 

- трафик на наркотици   

- обикновено престъпление 

 

 2.1.2.   Търговията с дрога 

Незаконната търговия с наркотици, наркобизнесът или търговията с наркотици е 

един вид „черен пазар“, на който се извършва продажбата и закупуването на наркотици и 

въз основа на продажбата им се реализира голяма печалба. В много страни по света 

трафикът на наркотици е забранен и санкциониран от Наказателния кодекс като наказуемо 

престъпление. 

Трафикът на наркотици все повече се използва от екстремистки мюсюлмански 

групи за финансиране на техните операции. Твърди се, че престъпните предприятия на 

някои бунтовнически групи са имали предимство пред първоначалните идеологически 

програми, тъй като терористите стават по-ангажирани в търговията с наркотици. 

Тероризмът изисква огромни средства. Макар че е факт, че благотворителните 

организации са били използвани за набиране и прехвърляне на нелегални средства и в 

същото време някои държави са избрали да финансират тероризма, по същество 

незаконната търговия с наркотици генерира най-голяма печалба за терористите
30

. 

Причината, поради която терористите са толкова тясно свързани с трафика на 

наркотици, е преди всичко не само защото ги финансира да купуват оръжия и да 

подкупват служители, но и защото наркотиците помагат за нарушаване и дестабилизиране 

на физическото и психическото здраве на хората, които са зависими от наркотиците и това 

в turn помага на терористите да покажат социалната дегенерация сред подчинените им, 

като им промива мозъка, че радикалният избор, който са направили, е по-добрият вариант. 

Има радица начини, по които терористичните групи се възползват от трафика на 

наркотици
31

: 

 • Някои терористични организации плащат директно на наркотрафикантите и 

производителите; 

• Терористите, които контролират региони, където се отглежда нелегална дрога, 

определят тарифи за наркотрафикантите; 

• Терористите финансират производители на лекарства; 

• Трафикантите на наркотици се възползват от военните умения на терористите, 

доставките на оръжие и достъпа до други тайни организации; 

• Трафикантите на наркотици могат да получат свобода на движение и защита, 

когато работят с терористи, които контролират големи територии; 

При всичките посочени начини   се използва дестабилизацията на обществото, с 

което насърчава растежа на тероризма и трафика на наркотици. 

                                                           
30

 The Drug Trade & Funding Terrorism: Asian Tribune Vol. 10 No. 287          
31

 Evans Т., (2017), The Link Between Terrorism and Drug Trafficking, https://www.law.utah.edu/the-link-between-

terrorism-and-drug-trafficking/ 



25 
 

Пазарът на нелегални наркотици е огромен. Световната търговия с наркотици се 

оценява на 321 млрд. долара. 

Трафикът на наркотици често се представя като високо усъвършенствана 

организация в сравнение с мултинационална компания, с ясно дефинирани интереси, 

стратегии и цели и единна организационна структура с контрол върху целия процес.  

 

 

 

Фиг.1. Количества конфискувани наркотици (амфетамини) за периода 2007-

2018г. в света32
 

 

Независимо от нарастващите  количества дрога, които се конфискуват официално 

всяка година в света, трафикът на друга расте и носи огромни печалби, които служат за 

финансиране на терористичните организации.  

 

 2.1.3.Търговия с други стоки  

Търговията, при която се нарушават правилата - закони, наредби, лицензи, данъци, 

ембарго и всички процедури, които държавата предвижда за организиране на търговията, 

за защита на своите граждани, за получаване на приходи и за осигуряване на прилагането 

на моралните кодекси - е незаконен. Включва покупки и продажби, които са незаконни 

навсякъде или незаконни в някои страни и приети в други. Налице е огромен сив сектор на 

законни и незаконни сделки,  от който трафикантите са възползват за извличане на 

печалби
33

. 

 Контрабандата с цигари е глобален проблем и се смята, че цигарите са на върха в 

списъка на незаконната търговия със законни стоки в света
34

. 
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Черният пазар (известен някога като подземна или сива икономика) е търговия, 

стоки и услуги, които не са част от официалната икономика на дадена държава; това могат 

да бъдат легални дейности, при които не се плащат данъци, или незаконни дейности като 

трафик на наркотици, трафик на оръжие и проституция. 

В съвременните общества сивият сектор на икономиката обхваща широк спектър от 

дейности. Обикновено той е по-нисък в страни, където икономическата свобода е по-

голяма, и става все по-голям в областите, където корупцията, регулирането или правните 

монополи упражняват ограничителна икономическа дейност върху много стоки, услуги 

или търговски групи. 

Проституцията е незаконна или силно регулирана в повечето страни по света. Тези 

места формират класическа     нелегална икономика, поради постоянното голямо търсене 

от страна на клиентите, относително високи заплати, нискоквалифицирана работна ръка, 

привличащи непрекъснато нови  работници. Проституцията съществува в почти всяка 

държава, изследванията показват, че тя процъфтява повече в по-бедните страни и в райони   

в близост до военни бази. 

Покупко-продажбата на валута също  се търгува на черния пазар. Това се случва по 

една или повече причини: 

• Правителството определя местната валута на произволно ниво с друга валута, 

която не отразява истинската пазарна стойност; 

• Правителството определя, че е незаконно гражданите на тази държава да 

притежават по-голяма сума или каквато и да е сума в чуждестранна валута; 

• Правителството облага размяната на местни валути с други валути, еднопосочни 

или двупосочни (например чужденците се облагат с данъци, когато купуват местна валута, 

или местните граждани се облагат с данъци, когато купуват чуждестранна валута.); 

• Валутата е фалшива; 

• Валутата е получена незаконно и трябва да се изпира, преди парите да могат да 

бъдат използвани. 

Трафикът на хора, особено жени и деца, през международни граници с цел 

сексуална експлоатация и принудителен труд е нарастващ криминален проблем, както и 

грубо нарушение на правата на човека. Хората, които са експлоатирани от членове на 

вериги за трафик на хора, се оказват в ситуации на злоупотреба и експлоатация - 

включително принудителна проституция, сексуално робство, тежък труд, домашни 

прислужници или други форми на принудителен труд, услуги или подчинение - където 

стават уязвими към заплахи от. насилие, изнасилване, побои и изключителна жестокост.    

Атрактивният пазар на диаманти, злато и други скъпоценни камъни привлича 

интереса на организираните престъпни групи и се преврща в доминиращ източник на 

приходи за военачалници и бунтовнически групи в богатите на диаманти и разрушени от 

войната райони на Африка. Традиционно диамантените брокери не се интересуват от 

източника на необработените диаманти, които купуват за нуждите на световната 

индустрия за скъпоценни камъни и бижута. Незаконната търговия с диаманти, злато и 

други скъпоценни камъни обикновено не разчита на печалбите на законната минна 

индустрия, но лишава националните правителства от значителни приходи от износ. 

Морското пиратство, особено по бреговете на Югоизточна Азия и Африка, 

застрашава безопасността на някои от най-важните морски пътища в света, както и 
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безопасността и редовността на международните морски търговски пътища. Пиратството 

повишава застрахователните премии, намалява свободната търговия, увеличава 

напрежението между засегнатите крайбрежни държави, техните съседи и държави, под 

чиито знамена плават атакувани или отвлечени кораби. 

Контрабандата на наркотици през международни граници включва незаконния 

внос и износ на законни стоки като алкохол, цигари, текстил и промишлени стоки. Това е 

изключително доходоносна престъпна дейност, която обикновено носи по-леки присъди в 

затвора от трафика на наркотици. 

 

 2.2. Прането на пари като форма на финансиране на тероризма 

Престъпните организации се занимават главно с престъпления с цел печалба. Те са 

създадени за тази цел, както и за разследване на мащабни системни криминални сделки. 

Последицата е, че действието на престъпна организация може да донесе голямо 

количество богатство, но в същото време редица проблеми. Придобитите по този начин 

средства не могат  лесно да се укрият, нито да се използват, без да оставят следа. 

Внезапното използване на необяснимо богатство поражда подозрение. Основната същност 

на изпирането на пари обикновено се развива на три етапа: 

• първата фаза се състои от въвеждане на средствата, получени от престъпна 

дейност в банковата и финансовата система; тази фаза е все по-изложена на риск поради 

повишеното внимание, което се отделя на прехвърлянето на пари от правоприлагащите 

органи и широко разпространеното в момента изискване банките да докладват за всички и  

дори най-малко подозрителни транзакции. 

• втората фаза се състои във влагането на средствата, които са влезли във 

финансовата система чрез поредица от финансови операции, за да заблудят потенциалните 

инспектори и да придадат на тези средства фалшив вид на легален произход. Тази фаза на 

пране на пари най-често използва външни механизми. Многобройните транзакции между 

финансови офшорки и банки за пране на пари, белязани с фалшиви фактури, фалшиви 

заеми и други устройства, имат крайната цел да доведат разследващите в грешна посока, 

когато проследяват произхода на парите. 

• третият етап от изпирането на парите, се състои в повторно влагане на средства 

в легалната икономика. Това се постига посредством: 

 чрез покупка на луксозни предмети, тъй като целта на печелившата 

престъпна дейност е терористите да могат да „изгарят“ незаконно придобити 

средства. 

 чрез инвестиции в обикновени активи, включително акции в компании, 

недвижими имоти и др. 

 чрез инвестиции в икономически субекти, които самите са обект на пране на 

пари, включително казина, хотели, ресторанти, киносалони и др., Както и в 

компании, в които плащанията се извършват в брой и където „мръсните“ 

пари могат лесно да се смесват със законни означава. 

След като се предвиди прането на пари, за кои престъпни дейности ще бъде 

предназначено, има три основни етапа
35

: 
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 Първата фаза, "инвестиционната" фаза, е прекъсването на пряката връзка 

между парите и незаконните дейности, с които те се придобиват. На този 

етап незаконно придобити пари се въвеждат във финансовата система. 

Средствата се изплащат по банкови сметки, обикновено под формата на 

законно плащане, за което е необходимо да се извърши плащане в брой. 

Единият начин е да се създаде фиктивна бизнес компания, която на практика 

не извършва делова активност, а служи само за инвестиране на „мръсни“ 

пари или за разделяне на големи суми, след което да ги инвестира в сметки в 

суми, които не са подозрителни и не подлежат на отчитане на компетентните 

органи. 

 Втори етап, „наслояване“ или „прикриване“. След като парите влязат в 

законната финансова система, те се прехвърлят от сметката, в която са 

инвестирани, в други сметки. Основната цел на сделката е да се прикрие 

връзката между парите и престъпните дейности, от които произхождат. 

 Третият етап, "интеграция", е етапът, в който мръсните пари се появяват 

като пари, получени от правни действия. Един от най-често срещаните 

методи за интегриране на мръсни пари в легални финансови потоци е 

закупуването на недвижими имоти. По-нататъшното отдаване под наем на 

недвижими имоти е законно, а печалбата, т.е. доходът от лизинга не е 

съмнителен. Единият начин е да се инвестира в лоши компании, които след 

това продължават да работят, а дивидентите и заплатите на директорите, 

които се изплащат, се представят като легален доход. След като парите 

достигнат този етап, е почти невъзможно да се открие нелегалният им 

произход. 

 

Подобно на изпирането на пари, финансирането на тероризма има няколко етапа: 

1. Първият етап е събирането на пари от незаконна дейност на компании, 

свързани или управлявани от терористични организации или лица, или от 

престъпления като трафик на наркотици, отвличане, изнудване, измами и 

др. Важен източник на тези средства са дарения от лица, които подкрепят 

целите на терористична организация, както и благотворителни 

организации, които събират средства и ги даряват на терористични 

организации. 

2. Във втория етап набраните средства се съхраняват по различни начини, 

включително банкови сметки, открити от посредник, физическо лице или 

компания. 

3. Третият етап е прехвърлянето на тези средства на терористични 

организации или лица за оперативното им използване. Тази фаза се 

характеризира с използването на механизми като международни 

електронни преводи между банки или парични преводи, използване на 

благотворителни организации, алтернативни системи или мрежи за 

парични преводи, като например индийската хавала, пакистанското 

хунди или китайският чит или обръч, които работят в в рамките на строго 

расови, племенни или национални групи. Парите се прехвърлят чрез 

куриер или контрабанда през държавните граници. Последният етап е 

тяхното използване. 
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 Заслужава положителна оценка постигнатото през юни   2017г. на двадесет държави 

от ЕС, (към които се присъедини и България), политическо съгласие за създаването на 

Европейска прокуратура като механизъм на засилено сътрудничество. Oсновният мотив за 

изграждането ѝ е, че по някои данни само 10 % от виновните за измамите с европейските 

фондове биват наказвани, а ежегодните загуби за бюджета на ЕС от измами се оценяват на 

над 500 млн. евро.
36

 

  

2.3. Използването на хуманитарните организации како форма на финансиране       

на тероризма 

 Благотворителните и хуманитарните организации играят специална роля за 

финансирането на терористи. Тяхната дейност е предизвикателство пред властите, които 

трябва да правят разлика между:
 37

 

 • Легитимни организации, 

 • Организации, които несъзнателно или тайно са отвлечени от терористи, които 

пренасочват средства за финансиране на своята дейност;   

 • Организации, които активно подкрепят терористични групи; 

 • Недостатъчният надзор на средства или получатели означава, че терористите 

могат неволно да се възползват от помощта; 

 • Терористичните групи могат да се стремят да получат дял или да откраднат или 

отклонят помощ за собствени цели; 

 • Терористите могат да се включат пряко в благотворителни организации и да 

повлияят на разпределението на помощите. 

 Организациите с нестопанска цел или хуманитарните организации са насочени към 

терористични групи по следните причини
38

: 

 • организации с нестопанска цел или хуманитарни организации, които се ползват с 

обществено доверие; 

 • организации с нестопанска цел или хуманитарни организации имат достъп до 

относително големи източници на пари; 

 • организации с нестопанска цел или хуманитарни организации често използват 

"твърда валута" (т.е. валута, която има доказана стойност и може да се обменя в световен 

мащаб); 

 • Много организации с нестопанска цел или хуманитарни организации имат 

глобално присъствие, което осигурява рамка за национални и международни операции и 

финансови транзакции. 

 • Голям брой организации с нестопанска цел или хуманитарни организации редовно 

работят в или в близост до места, които са най-изложени на терористична дейност, и 

 • Организациите с нестопанска цел или хуманитарните организации понякога 

подлежат на по-слабо регулиране от страна на правителството. 
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 2.4. Други форми на финансиране на тероризма 

Има поне два начина, по които терористите са най-често замесени в обикновени 

престъпления. Първо, при липса на други форми на подкрепа, те участват в различни 

форми на доходоносни конвенционални престъпни действия, за да осигурят оцеляването 

си и да финансират основните си дейности. Второ, при липсата на нормален достъп до 

някои от начините, необходими им за осъществяване на терористичната им дейност, те 

участват в различни престъпни дейности, за да осигурят средства за това. Различните 

форми на човешка експлоатация и конвенционална престъпност, включително участие в 

експлоатацията на различни незаконни пазари, се превръщат в предпоставки за 

провеждането на успешни терористични операции. Тези дейности са:
 39

 рекет, отвличане, 

изнудване, измами, грабежи и др. 

 

 2.4.1.   Рекетът като начин на финасиране на тероризма 

 Рекет означава излагане на определена категория граждани на натиск за 

предоставяне на финансови средства под претекст на „защита" или плащане на „данък 

спокойствие". Рекетът е престъпна дейност, при която човек или организация се занимава 

с изнудване.   Рекетът се отнася до престъпления, извършени чрез изнудване или принуда. 

Рекетьорът се опитва да получи пари или имущество от друго лице, обикновено чрез 

сплашване или насилие. Терминът обикновено се свързва с организираната престъпност
40

. 

  

 2.4.2. Отвличаниятя  като източник на финансиране на тероризма 

 Обхватът на незаконните източници и дейности за набиране на средства за 

финансиране на терористични организации е много широк, практически неограничен. 

Един от методите за набиране на средства е и отвличането на важни граждани, публични 

личности, за искане на откуп или някакви други контрауслуги (махане на телевизионни 

предавания, изобличаващи личността, публикуване на някаква информация ....), след това 

"данък" (ракет), трето, търговия с някои видове акцизни стоки и др. 

 Отвличанията, кражбите и различните форми на изнудване са други често срещани 

източници на финансиране на тероризма. Банковите грабежи са важен източник на доход 

за много групи. Това е форма на престъпление, което може да бъде извършено от 

изолирани клетки от определена група. 

 

           2.4.3. Финансови фондове за финансиране на тероризма 

 Терористичните организации също се стремят да набират средства чрез създаване 

на фондове, които да използват за финансиране на дейността си. Някои от правните 

начини, по които създателите на финансовия политически тероризъм разчитат, се 

изразяват, например, чрез дейности като: 

 • събиране на членски внос, 

 • продажба на различни публикации, 

 • събиране на различни видове абонаменти, 
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 • събиране на част от разходите от културни и социални събития и събиране на 

дарения и привличане на дарители. 

  С оглед активно нарастващата заплаха от страна на терористическата организация 

«Ислямска държава», в рамките на пленарното заседание на ФАТФ
41

 на базата на 

Европейската група за противодействие и легализация на престъпните доходи и 

финансиране на тероризма, през феврари 2015 г. е разработен план за противодействие на 

финансирането на тероризма.  В този документ са посочени още няколко форми за  

финансиране, прилагани от терористите. Към тях се отнасят: разграбването на банки; 

експлоатация на нефтени месторождения; експроприация на икономически активи на 

териториите, подконтролни на ИД
42

. 

 

Изводи от изследването във втора глава: 

       От гледна точка на начините на придобиване на средствата, формите на  

финансиране на тероризма са легални  инелегални.  

Към легалните се отнасят: формирането на финансови фондове от членки внос, 

абонаменти и продажба на издания, дарение и спонсорство.  

Нелегалните обхващат: нелегалната търговия с оръжие, дрога, контрабанда с 

цигари, алкохол, проституция, прането на пари. Глобализацията промени коренно 

структурата на международната общност, като направи всички участници - 

правителства на държави, хора, международни организации и мултинационални 

корпорации - по-свързани и по-взаимозависими. 

       В документа на ФАФТ са посочени още няколко форми за  финансиране, 

прилагани от терористите. Към тях се отнасят: разграбването на банки; 

експлоатация на нефтени месторождения; експроприация на икономически активи 

на териториите, подконтролни на терористичните групировки. 

     

 

 

Глава ІІІ.  БОРБАТА ПРОТИВ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

 3.1. Основни характеристики на борбата против финансирането на тероризма 

 Терористите се нуждаят от пари, за да осъществяват дейността си. Без да разполагат 

със средства те не могат да купуват оръжия, оборудване, материали или услуги. 

Финансирането на тероризма е глобално явление, което не само застрашава сигурността на 

страните, но също така може да подкопае икономическото развитие и стабилността на 

финансовия пазар. Ето защо е от първостепенно значение да се предотврати притокът на 

средства към терористите. Сделките, чрез които се снабдяват с пари   терористичните 

организации се извършват при строга секретност. Тези, които умишлено финансират 

тероризма, не изпращат големи суми пари наведнъж, защото искат да избегнат вниманието 

на правителствата и финансовите институции. В допълнение, лицата, финансиращи 
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тероризма, също използват схеми за пране на пари, основани на бизнес, за контрабанда на 

пари през границите. 

 Борбата с тероризма откри най-големите фронтове срещу престъпните организации 

и тяхното финансиране, като затвори и замрази средствата както на физически, така и на 

юридически лица, които са основните получатели или донори на терористични 

организации. Решаването на този проблем е много трудно за разследващите органи. 

 Ефективната борба срещу финансирането на тероризма вклъчва кръг от въпроси, 

свързани с наказването на притока на нелегални средства във финансовата система и 

финансирането на терористични организации или дейности, мониторинг на финансите и 

идентифициране на различните компоненти на престъпната или терористичната мрежа. 

Това означава създаване на механизми за откриване на всички финансови транзакции и 

подозрителни финансови трансфери.
43

 

 Борбата с тероризма е много сложна, дълготрайна, с бързи сътресения, 

непредсказуема, несигурна и често с променлив успех. Винаги неизбежно започва с 

разузнавателните дейности на разузнавателните служби (военни и граждански), които 

трябва да разкрият терористичните намерения на етапа на тяхното планиране, т.е. преди 

реализацията на терористичния акт. 

     

 3.2. Разузнаването - ключ в  борбата против тероризма 

 Разузнаването може да се определи като златен ключ към цялостната борба срещу 

тероризма, особено за успешните антитерористични операции. Солидното разузнаване 

(особено терористичното разузнаване) е най-доброто оръжие в борбата срещу тероризма 

на всички нива, предимно в областта на глобалния тероризъм. Способността на държавата 

да открива, анализира и действа своевременно срещу терористичната заплаха до голяма 

степен зависи от ефективността на цялостната общност на разузнаването и сигурността на 

държавата. В този контекст от особено значение е финансовото разузнаване. Финансовото 

разузнаване е набор от умения, състоящ се от следните четири компетенции:
 44

  

 • разбиране на основите на финансирането на тероризма;  

 • разбиране как се финансира тероризмът;  

 • анализ на финансирането на тероризма и  

 • предлагане на мерки за борба с финансирането на тероризма.  

 Събирането на разузнавателни данни трябва да бъде непрекъснат процес, а не нещо, 

което се извършва случайно само след извършена терористична атака. Навременното 

събиране, анализ и предаване на информация за потенциални терористични атаки показват 

степента на опасност, която неизбежно ще доведе до избора на подходяща степен на 

обезопасяване на потенциалните цели на терористична атака. Съвременната 

интелигентност като процес на събиране и обработка на данни отвън, т.е. от страни в 

непосредствена близост и извън нея, представлява цикъл от въпроси и отговори. Започва с 

въпроси, на които се отговаря, отговори, последвани от много други въпроси. Така 

всъщност краят на един цикъл е началото на следващия нов цикъл.  
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Агенциите за финансово разузнаване представляват центрове за прием и анализ 

на
45

:
 
 

- подозрителни доклади за транзакции;  

- за всякаква информация, свързана с прането на пари и финансирането на 

тероризма; 

- и за предоставяне на тези анализи на компетентните органи за предприемане на 

подходящи мерки. 

 

  3.3. Създаване на капацитет  за борба против тероризма 

 Борбата с тероризма е практика, тактика, техника и стратегия, която 

правителствата, военните, полицията и корпорациите предприемат, за да се защитят и да 

отмъстят срещу терористични заплахи и / или действия. Концепцията за борба с тероризма 

произтича от съществено изследване на концепцията за тероризъм, както и от опита да се 

разбере и представи какво всъщност е тероризмът. Борбата с тероризма се отнася до 

нападателна стратегия, предназначена да предотврати успешното изпълнение на 

тероризма. Операциите, които включват офанзивни мерки, предприети за защита, 

възпиране и предотвратяване на реакция на тероризма, всъщност са набор от техники за 

предотвратяване на противника да използва терористична тактика. 

 Антитерористичните сили имат за цел да помогнат за разкриване на оперативните, 

правните и структурните аспекти на сътрудничеството срещу престъпността и тероризма, 

за изграждане на връзки и доверие между изследователите. 

   

           3.4. Международни институции и международни норми за борба против 

тероризма 

 Борбата с тероризма трябва да включва дипломация, разузнаване, сили за сигурност 

и полиция, митнически и имиграционни организации, транспорт, съдебна система и 

финансова експертиза. Всички тези дейности трябва да работят заедно за идентифициране 

и арестуване на терористи; спират операциите си; защита и защита на хората, обществата и 

икономиките от терористични атаки; и смекчават ефектите от всяка атака. 

 Всички вътрешни и международни усилия трябва да бъдат добре организирани и 

регулирани от закона. Мерките за борба с тероризма трябва да бъдат в съответствие с 

международното право, по-специално правата на човека, хуманитарното право и правото 

на бежанците. САЩ и техните съюзници използват широк спектър от тактики за борба с 

тероризма. Различните предприети действия илюстрират степента, до която се е развила 

този нов тип война
46

.  

 • Изграждане и поддържане на глобална коалиция от над 70 държави за борба с 

тероризма; 

 • Проведени успешни военни операции, които доведоха до смяна на режима в 

Афганистан; 
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 • Осигуряване на свобода и хуманитарна помощ на потиснатите хора в Афганистан; 

 • Замразени активи на терористите и ограничен поток от пари, който тероризмът 

позволява; и 

 • Използвани безпрецедентни разузнавателни способности за намиране, 

локализиране и залавяне на терористи-бегълци. 

 Тероризмът във всичките му форми представлява пряка заплаха за сигурността на 

гражданите на държавите-членки на НАТО и за международната стабилност и 

просперитет. Това е постоянна глобална заплаха, която не познава граници, националност 

или религия и е предизвикателство, с което международната общност трябва да се справи 

заедно. Ангажирането на НАТО в борбата срещу тероризма се основава на данните и 

информацията, предоставени на НАТО след предварително установена процедура и 

процедури за обработка и предаване на тези, които вземат решения (команди). Целта на 

борбата на НАТО срещу тероризма е: 

 • прекратяване на терористични атаки; 

 • предприемане на действия срещу терористи; 

 • защита на хората и имуществото от нападения; 

 • подготвяне  за своевременно възстановяване след атаката; 

 • създаване на пречки срещу приобщаването нана млади хора в терористични 

образувания. 

 За да се събере информация в областта на финансовите транзакции, от банки, 

физически и други субекти през 1995 г., е създадена т.нар Egmont Group - Egmont Group of 

Financial Intelligence Units.
 47

 

 Egmont Group определя едно звено за финансово разузнаване като централна 

национална агенция, отговорна за получаването (и искането), анализа и предоставянето на 

поверителна финансова информация на компетентните органи: 

 а. във връзка със съмнителни приходи от престъпления и потенциално финансиране 

на тероризъм, или 

 б. съгласно националното законодателство или разпоредби за предотвратяване на 

прането на пари и финансирането на тероризма. 

 Целта на Egmont Group е да осигури форум на отделите за финансово разузнаване 

по целия свят за засилване на сътрудничеството в борбата срещу изпирането на пари и 

финансирането на тероризма и да съдейства за изпълнението на вътрешни програми в тази 

област. 

 Борбата с изпирането на пари трябва да се основава на принципите на т.нар 

концепцията за работа в екип и концепцията парче по парче. 

 • Концепция за работа в екип - означава участието на голям брой хора, 

високопрофесионален и обучен персонал, които едновременно провеждат разследвания в 

няколко области. На практика това би означавало едновременно провеждане на 

наказателно и финансово разследване с използване на специални разследващи средства и 

методи и с възможност за проактивно разследване; 
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 • Концепцията парче по парче - означава също работа в екип, която се осъществява 

едновременно в множество полета. Единствената разлика е, че този принцип проверява 

финансовите и престъпните дейности в определени региони, държави или за определен 

период от време.  

  

 3.5. Финансово регулиране и финансови институции  

 През последните две десетилетия международната общност предприе редица 

действия и мерки за справяне с проблемите, причинени от прането на пари. и финансиране 

на тероризма. Различни международни организации, признавайки мащаба и последиците 

от прането на пари и след 11 септември 2001 г., последиците от финансирането на 

тероризма, започнаха да определят по-интензивно стандартите, които трябва да доведат до 

прилагането на съгласувани мерки в световен мащаб, които допринасят за ефективното 

функциониране на глобална забрана и нетърпимост към пране на пари и финансиране на 

тероризма. 

 Под егидата на Организацията на обединените нации бяха приети две конвенции от 

изключително значение в борбата с прането на пари, наркотрафика и транснационалната 

организирана престъпност
48

: 

 • Конвенция на ООН от 1988 г. срещу незаконния трафик на наркотични вещества и 

психотропни вещества (Виенска конвенция); и 

 • Международна конвенция за транснационалната организирана престъпност, 2000 

г. (Конвенция от Палермо). 

 Дейностите и усилията на Съвета на Европа в областта на предотвратяването на 

прането на пари и финансирането на тероризма доведоха до приемането на: 

 • Конвенция на Съвета на Европа от 1990 г. за изпиране, разкриване, изземване и 

конфискация на доходите от престъпления (Страсбургска конвенция); и 

 • Конвенция на Съвета на Европа от 2005 г. за изпиране, разкриване, изземване и 

конфискация на приходите от престъпление и за финансиране на тероризма (Варшавска 

конвенция). 

 Европейският съюз, потвърждавайки, че мерките срещу изпирането на пари са една 

от най-ефективните мерки за борба с трафика на наркотици и организираната престъпност 

за заплахата за сигурността на общността, допълнителни мерки за защита на единния 

икономически пазар, свободно движение на капитали и лоялна конкуренция, разработи 

регламент за предотвратяване на прането на пари. Мерките относно предотвратяването на 

използването на финансовата система за целите на прането на пари и финансирането на 

тероризма са разписани в Третата директива на Европейския парламент и на Съвета на 

Европейския съюз. 

 Мерките за борба с финансирането на тероризма са насочени главно към 

прекъсване на потока от финансиране на тероризма, предприемане на мерки срещу 

изпирането на пари, преследване на лица и групи, а не само на организации, които 

подкрепят и финансират тероризма, изграждане на достъп до наблюдение на потока на 

тероризма, формирането на специализирани сили за борба срещу изпирането на пари и 

финансирането на тероризма. 
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 3.6. Международно сътрудничество за защита срещу извършването на 

рискови транзакци 

 Борбата срещу тероризма и причините за появата му сега се счита за колективно 

усилие на всички членове на международната общност. Общо събрание на ООН (Общо 

събрание на ООН) - Съветът за сигурност на ООН играе важна роля в борбата срещу 

тероризма. Той прие няколко резолюции, призоваващи за мерки срещу заподозрени 

терористи. В тази рамка има комитет срещу борбата с тероризма, който отговаря за 

надзора и наблюдението на прилагането на мерките на ООН срещу тероризма. 

 Днес борбата срещу тероризма се провежда в глобален мащаб със сътрудничество 

между държавите и техните институции, най-често разузнавателните служби и 

международни организации като Интерпол, ООН и НАТО. Борбата с тероризма включва 

не само лишаването от свобода на членове на терористични организации или тяхното 

лишаване от живот, но също така трансфер, прихващане и обработка на информация и 

данни, замразяване на сметки, които са източник на финансиране за определени 

терористични групи, и т.н.
 49

 

 НАТО и ООН разширяват сътрудничеството си в борбата срещу съвременния 

тероризъм на всички нива, на които действат, т.е. институционално, на място, 

концептуално и политически. Сътрудничеството и консултациите между тези организации 

са свързани не само с управлението на кризи, но тяхното сътрудничество обхваща и други 

въпроси като военно-гражданското сътрудничество, борбата с трафика на хора, борбата с 

тероризма и други
50

. 

 Международното сътрудничество в борбата срещу финансирането на насилието 

трябва да бъде постигнато на реципрочна основа и да се обменя финансова информация, 

да се установят добри комуникационни връзки и лица, ангажирани в дейностите по 

предоставяне на данни и извършване на оперативни дейности срещу тероризма и 

финансиране на тероризма, като същевременно се спазват законовите разпоредби. 

 Властите и институциите в държава, които имат компетенции и участват в борбата 

срещу финансирането на тероризма и превенцията на организираната престъпност, днес се 

сблъскват с редица проблеми и проблеми, които трябва да бъдат преодолени, за да се 

справят успешно с глобално координираните и организирани и управлявани мрежи. 

 

3.7. Борбата против тероризма в Република Северна Македония 

Тероризмът в Република Северна Македония се определя като незаконно 

използване на насилие и сплашване, особено срещу цивилни, за преследване на 

политически цели. Тероризмът се третира като:
51

: 

• появата на насилствено поведение на групи и лица поради политически и 

идеологически мотиви, насочени към унищожаване и увреждане на меки и твърди цели, 

със значителни негативни последици;  
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•сериозно престъпление; 

• не може и не трябва да се свързва с каквато и да е националност, религия или 

етническа принадлежност; 

• опасност за живота и имуществото; 

•подкопаване на демократичното управление, влияние върху политиката и 

законодателите; 

• подходи за недискриминационно насочване, за да вдъхнат страх и ужас сред 

населението. 

На базата на открити сходни институционални характеристики в борбата срещу 

тероризма и общите териториални граници се налага изводът за необходимостта от по-

тясно сътрудничество между трите държави в посока на обединяване усилията за ефикасно 

противодействие на тероризма. 

1. Задачите за борбата с тероризма в РС Македония се проявяват в: 

 Координация на индивидуални и институционални капацитети и ресурси за 

целите на откриване, предотвратяване и реагиране на всички форми на терористични 

явления и дейности; 

 Предприемане на политически действия, действия по сигурността и военни 

действия, предназначени за предотвратяване, противодействие и преследване на 

извършителите на тероризъм; 

 Стратегическите приоритети в борбата с тероризма са: превенция, защита, 

преследване и екзекуция и реагиране. 

Общата стратегическа цел на Република Македония в борбата с тероризма е: 

превенцията. Но ако превенцията не успее, се прилага преслеидване по регулиран, 

постепенен начин, т.е. чрез разбиване на структурите на тероризма, отпор на терористични 

заплахи, на техните съюзници и техните  убежища на територията на Република 

Македония. В същото време винаги поддържане на готовност за защита и отпор на 

заплахите за гражданите и критичната инфраструктура на Република Македония. 

 

Борбата с тероризма в Република Сърбия, се отличава със следните 

институционални характеристики: 

В областта на установяването на институционални рамки за борба с организираната 

престъпност, тероризма и борбата срещу финансирането на тероризма, в Сърбия се 

предприемат следните мерки
52

: 

• Прието е ново наказателно материално законодателство, което предвижда 

инкриминирането на организирана престъпност, 

• Приет е специален закон за организацията на държавните органи (прокуратура, 

полиция и съд) за борба с организираната престъпност 

• Създадена Специална полицейска дирекция за борба с организираната 

престъпност (UBPOK), 

• Няколко международни конвенции са ратифицирани, от Конвенцията за борба с 

международната организирана престъпност на ООН до Европейските конвенции за 
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предотвратяване на прането на пари, както и всички съответни конвенции за правна 

помощ, екстрадиция, препращане на наказателни дела, и т.н. 

• Приета е Национална стратегия за борба с организираната престъпност. 

 

2. Република България, като член на НАТО и ЕС, предприема действия за борба с 

тероризма, организираната престъпност и финансирането на тероризма на национално, 

регионално и международно ниво. За борбата срещу тези престъпни явления в Република 

България са предприети
53

: 

• Ратифицирани са всички т.нар „Секторни“ конвенции, изготвени и сключени под 

егидата на ООН в областта на борбата с тероризма; 

• Отдава се особено значение на ефективното прилагане на Глобалната стратегия 

за борба с тероризма на ООН, приета от Асамблеята на ООН в Британската общност; 

• Страната участва и в цялостни преговори по Конвенцията срещу международния 

тероризъм 

• Република България е участник в сътрудничество със Съвета на Европа и ОССЕ 

и е ратифицирала Европейската конвенция за борба с тероризма и нейния протокол, 

Конвенцията за борба с тероризма и е подписала Конвенцията за борба с тероризма 

финансирането на тероризма; 

• Като част от борбата срещу международния тероризъм, България подписа и 

прилага редица двустранни споразумения и договорености. 

• хармонизира националното законодателство с европейските политики и 

практики. 

 

3. Като характеристики на създаването на условия за борба с финансирането на 

тероризма и организираната престъпност в трите държави могат да бъдат подчертани 

следните: 

• В трите държави финансирането на тероризма и организираната престъпност е от 

по-нова дата и се проявява като организирана престъпност, която първоначално е и 

държавна организирана престъпност, 

• Укрепени институционални рамки за борба с финансирането на тероризма и 

организирано, 

• Направени промени в наказателното законодателство, законите за наказателно 

производство и наказателните кодекси, в които са добавени нови раздели или глави, които 

регулират въпросите за финансирането на тероризма и реализирането на организираната 

престъпност 

• Създадени специални органи или отдели за борба с изпирането на пари, 

финансирането на тероризма и предотвратяването на организираната престъпност. 

• В съответствие с международните конвенции и споразумения, които са приети и 

подписани от тези държави, са приети и други закони, които разглеждат въпросите, 

свързани с борбата срещу финансирането на тероризма и организираната престъпност, 
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• Всички държави участват в регионалната, европейската и световната концепция 

и дейности за борба с тероризма, неговото финансиране срещу организираната 

престъпност.  

 

 

  

Изводи по трета глава: 

Противопоставянето на финансирането на тероризма е съществена част от 

глобалната борба срещу заплахата от тероризъм. Тъй като терористите и 

терористичните групи продължават да събират пари чрез различни средства, 

страните трябва да дадат приоритет на разбирането на рисковете, пред които са 

изправени от финансирането на тероризма, и да разработят политически отговори 

във всички аспекти на това. 

Докладите на FATF показват, че виртуалните активи имат много 

потенциални ползи. Те могат да правят плащанията по-лесни, по-бързи и по-евтини; 

и осигуряват алтернативни методи за тези, които нямат достъп до редовни 

финансови продукти. Пандемията на KOVID-19 доведе до безпрецедентни глобални 

предизвикателства, човешки страдания, икономически смущения и увеличаване на 

престъпленията, свързани с KOVID-19. От началото на пандемията престъпниците 

се опитват да използват кризата за извършване на измами, измами и 

киберпрестъпления. 

Борбата с тероризма може да се проведе чрез прилагане на изготвен план за 

борба с тероризма. Планът обхваща всички сегменти на обществото и много 

държавни агенции. Когато се работи с чуждестранни терористи, основната 

отговорност обикновено е на национално ниво. Защото същността на тероризма е да 

се използва пропаганда и индоктринация за постигане на целите. 

Подчертава се необходимостта от навременна и адекватна реакция на 

обединените усилия на институциите в три съседни държави като РБългария, 

РСМакедония и РСърбия, които чрез системата на международните правни норми и   

ефективни мерки да ограничат финансирането и разпространението на 

терористичната дейност в региона. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Терорът и тероризмът са форми на насилие, които имат огромни отрицателни 

последици върху обществото и икономиката в света. Терминът терор се свързва с група, 

която си узурпира властови позиции чрез всяване на страх и други насилствени методи, 

докато терминът тероризъм е свързан с група, която има за цел да смени правителството, 

независимо дали е демократично или крайно недемократично. И в двата случая жертвите 

са цивилни и икономически. 

Въпреки че днес почти целият международен тероризъм използва така наречените 

класически заплахи, би било опасно и небрежно да се игнорират заплахите с ядрено, 

биологично или химическо оръжие. 

Стратегията на терористите е да извършват актове на насилие, за да привлекат 

вниманието на местното население, правителството и света към тяхната кауза. 
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Терористите планират своите атаки, за да получат възможно най-голяма публичност, 

избирайки цели, които символизират това, на което се противопоставят най-много. 

Ефективността на терористичния акт не е в самия акт, а се вижда чрез реакцията на 

обществеността или правителството на този акт. 

Финансирането на тероризма от отделни държави е предприемането на тайни 

действия от една държава срещу друга държава или недържавно образувание. Такова 

финансиране на тероризма терминологично се нарича спонсорство на това брутално 

насилие. 

Прането на пари е процес на прикриване на пари или имущество, придобити 

незаконно или престъпно. Когато имуществото е придобито чрез извършване на 

престъпление, съдебният изпълнител търси начин да използва придобитите пари, без да 

привлича вниманието на компетентните органи. 

Изхождайки от реалната опасност от организирана престъпност и нейния 

международен характер и ролята й във финансирането на тероризма, международната 

общност разработи стратегия за обща борба срещу най-опасните видове престъпления като 

трафик на наркотици, оръжия, бяло робство и пране на пари. Усилията на международната 

общност за предотвратяване и наказване на финансирането на тероризма са част от общите 

усилия и борбата срещу всички аспекти на тероризма. 

Необходимо е да се подобрят вътрешните институционални възможности за 

разкриване чрез създаване на вътрешни следствени служби и подобряване на правната и 

институционалната защита. Съвременният подход предполага проактивна полицейска 

дейност, основана на разузнаването, с необходимостта полицията да събира данни, да 

интегрира съответната информация, да я анализира и въз основа на солиден анализ и 

оценки да определя приоритети за предотвратяване и контрол на организираната 

престъпност. 

В Република Македония прокуратурата, съдът, полицията, финансовата полиция, 

Службата за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, Службата 

за публични приходи, Митниците Агенцията за разузнаване се явяват като неразделни 

елементи от системата за борба с тероризъм и организираната престъпност. 

Днес тероризмът и организираната престъпност идват от цял свят. За занимаващите 

се с този вид дейност са налице генерирани  доходи, чиято стойност се оценява на стотици 

милиарди долари. 

Международното сътрудничество е единственият възможен отговор на факта, че 

тероризмът и престъпността не познават национални граници и че, от друга страна, 

универсалното разбиране за правата и свободите на човека е непременно уникален и 

ефективен отговор на всяка форма на заплаха или престъпление.  
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СПРАВКА 

 ЗА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

 

В дисертационния труд   се прави  задълбочено научно изследване на видовете и 

формите за финансиране на тероризма и борбата за ограничаване на възможностите за 

финансиране на това уродливо явление, заело застрашаващи размери в света.   

 

 В теоретичен план е постигнато: 

 

   Систематизиране  на съществуващите знания за същността и особената роля  на 

формите на проявление на тероризма. Това е направено от гледна точка на методите и 

формите на финансиране на терористичните организации, лица и пр.   

            Доказва се спецификата на финансовите потоци към терористичните звена. 

Направена е систематизация на формите за финансиране на тероризма – анализирани са 

нелегалните бизнес операции и техният дял във финансирането на терористичените 

организации; обосновани са причините за тяхното разпространение, а именно 

преплитането на икономическите с политически интереси и прилагането на насилие, рекет 

и терор; 

  На базата емпирични данни е доказана   ролята на специализирание учреждения  

полиция, разузнавателни агенции, митническите служби на национално и най-вече на 

международно ниво.   

 

 В практико-приложен план: 

  Анализирани и обосновани са възможностите на държавните специализирани 

институции   за осъществяване на колективни мерки, които  имат междудържавен характер 

за отпор на действията, които осигуряват финансова мощ на тероризма; 

  Предложени са насоките на борба срещу прането на пари и възможностите за 

финансиране на тероризма в Република Северна Македония като е приложен сравнителен 

анализ между три съседни страни на Балканския полуостров – РСМакедония, РБългария и 

РСърбия.    
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