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КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СОМАЛИЯ
Проф. д. ю. н. Антон Т. Гиргинов
Резюме: Настоящата статия разглежда два проблема на
международното правно сътрудничество със Сомалия – една от
държавите в Източна Африка. Те се отнасят до Конституцията на
същинска Сомалия и до Конституцията на Сомалиленд. Първият
проблем засяга пасивната (експортната) екстрадиция. Той е породен
от остарялото разбиране за екстрадиционното производство в
Сомалия и от несъответствието на двете Конституции по въпроса за
предаването на собствени граждани. Вторият проблем засяга
помилването на затворници, трансферирани в Сомалиленд, за да
доизтърпят неизпълнената част от наказанието, наложено им в
трансфериралата ги държава. Проблемът е породен от неправилното
разбиране на съдържанието и юридическата сила на международните
споразумения, които уреждат трансфера на затворници.
CONSTITUTIONAL PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL
JUDICIAL COOPERATION WITH SOMALIA
Prof. Anton T. Girginov, Dr. Sc.
Abstract: This paper addresses two problems of the international judicial
cooperation with Somalia, one of the countries in East Africa. They are
related to the Constitution of Somalia and the Constitution of Somaliland.
The first problem concerns the passive (the export) extradition. It derives
from the outdated understanding of the extradition proceedings in Somalia
and the discrepancy between the two Constitutions on this issue. The second
problem concerns the pardon of prisoners, transferred to Somaliland to
suffer the unapplied part of their punishment imposed in the transferring
country. The problem derives from the inappropriate understanding of the
contents and the legal force of the international agreements, governing the
transfer of prisoners.
Keywords: Constitution of Somaliland, extradition proceedings, international
agreements.
От 1960 година Сомалия е независима държава. Официалното ѝ
име е Федерална република Сомалия. Намира се в екваториална
Източна Африка и има население над 15 милиона души с мюсюлманско
9

вероизповедание (сунити). Понастоящем държавата се управлява по
силата на т. нар. временна Конституция, приета на 1 август 2012 година.
Близостта на Сомалия до Бабелмандебския проток и до морските
пътища за и от Средния Изток я прави пресечна точка на много чужди
интереси. Тя постоянно привлича вниманието на световните и
регионалните сили. Известно е например, че най-голямото африканско
посолство на нашата съседка Турция е в Сомалия.
Съвременна Сомалия е образувана на базата на две колонии. Поголямата ѝ част е бивша италианска колония, известна под името
Италианска Сомалия, докато нейната по-малка северозападна част,
назовавала се Британска Сомалия, е била под властта на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Днес тази по-малка част е фактически независима държава.
Нарича се Сомалиленд. Тя се самообяви за независима още в началото
на 90-те години на миналия век. Засега обаче нейната независимост не е
призната от нито една държава по света. Централната власт в Сомалия,
гр. Могадишу, смята Сомалиленд само за едно от своите шест
федерални образувания, всяко от които има право на собствена
Конституция. Другите пет такива образувания са: Галмудуг, Хиршабел,
Джубаленд, Пунтленд и Югозападна Сомалия. Всички тези пет
федерални образувания се намират на територията на бившата
Италианска Сомалия – в същинска Сомалия.
I.
КОНСТИТУЦИОННИ
ЕКСТРАДИЦИЯТА

ПРОБЛЕМИ

НА

1. Повечето Конституции по света съдържат разпоредби само по
въпроси на екстрадицията. Те нямат отношение към другите форми на
международно правно сътрудничество по наказателни дела, каквито са
следствените / съдебните поръчки, трансферът на наказателни
производства, признаването и изпълнението на чужди присъди и пр.
Това предметно ограничение важи и за временната Конституция
на Сомалия. Тя също се отнася единствено до екстрадицията1, засягайки
при това само един от многото ѝ проблеми, а именно – едно от нейните
предварителни условия. Съгласно чл. 36 [Екстрадиция на обвиняеми и
престъпници2], ал. 1 от сомалийската Конституция, „който и да е
Вж Bassiouni, M. Ch. International Extradition: United States Law and Practice. New
York: Oxford Univ. Press, 5-th ed., 2007 и Бойцов, А. Выдача преступников,
„Юридический центр“, Санкт-Петербург, 2004.
2
Този термин обаче не се използва в екстрадиционното право. Днес в Европа
обикновено се използват обозначенията „лица, които компетентните органи на
молещата страна… издирват за изпълнение на присъда“ (чл. 1 от Европейската
1
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обвиняем или осъден може са бъде екстрадиран само по начина,
определен в закона, и въз основа на международен договор или
конвенция, по която Федерална република Сомалия е страна и която
задължава Федерална република Сомалия да екстрадира обвиняемия
или осъдения“. По този начин Конституцията на Сомалия позволява
екстрадиция само по силата на договор (двустранен или многостранен)
с молещата държава. Конституцията не признава нито едно от
познатите днес извъндоговорни основания за екстрадиция. Затова, ако
молба за екстрадиция постъпи от държава, с която Сомалия няма
екстрадиционен договор, тази молба е недопустима и не подлежи на
разглеждане.
2. Законите на повечето други държави обаче позволяват
екстрадиция и на извъндоговорни основания. Така типичното
извъндоговорно
основание
за
екстрадиция,
ползвано
от
англосаксонските държави, е принадлежността на молещата държава
към т. нар. списък на облагодетелствани държави [англ.: Designated
Countries’ List]. Списъкът включва определени чужди държави, с които
съответната англосаксонската държава няма екстрадиционни договори.
Той се изготвя едностранно от нейните власти. Ако молещата държава
фигурира в този списък, то нейната молба за екстрадиция подлежи на
разглеждане от властите на замолената англосаксонска държава.
Отделен въпрос е, дали тази молба ще бъде удовлетворена или
отхвърлена като неоснователна.
Що се отнася до държавите от континентално-европейската
(латинската) правна система, към които спада и Сомалия заради
италианското си правно наследство3, тяхното типично извъндоговорно
основание за екстрадиция е взаимността. Тя е налице най-напред тогава,
когато молещата държава вече е разглеждала молба за екстрадиция на
замолената въпреки липсата на екстрадиционен договор. Няма
значение, дали молбата е била удовлетворена, или не. Взаимност може
да възникне и тогава, когато молещата държава обещае в съответствие
със своето законодателство да разглежда бъдещи молби за екстрадиция,
постъпили от замолената сега държава въпреки липсата на
екстрадиционен договор с нея.
Очевидно е, че Сомалия не може да породи взаимност по този
начин, ако се окаже на свой ред в положението на молеща държава.
Дори да даде подобно обещание да разглежда бъдещи молби без
конвенция за екстрадиция) или още осъдени лица (вж. чл. 23, ал. 1 предлож. второ от
Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест).
3
Вж. също Selassie, B. H. Italy and the Horn of Africa: Colonial Legacies and Challenges
in the Age of Globalization, in “Northeast African Studies”, Michigan State University,
2003, Vol. 10, Iss. 3, p. 139.
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наличието на договор, това обещание няма да се приеме, тъй като не
може да бъде спазено. Съгласно цитираната разпоредба на чл. 36, ал. 1
от сомалийската Конституция, Сомалия може да разглежда и да
изпълнява чужди молби за екстрадиция единствено и само при наличие
на екстрадиционен договор с молещата я държава.
3. Най-вероятно е това конституционно ограничение да идва от
рецепцията на италианското право и в частност – от заимстването на чл.
26, ал. 1 от Конституцията на Република Италия. Според тази
разпоредба на италианската Конституция „екстрадицията на което и да
е лице може да бъде осъществена само ако се предвижда изрично в
международен договор“. Все пак Италия не е подходящ пример за
Сомалия в това отношение. Държавата Италия има значителен брой
екстрадиционни договори с други държави и капацитета да преговаря,
сключва, ратифицира и изпълнява още много такива договори. В
сравнение с Италия обаче държавата Сомалия е страна само по един
екстрадиционен договор – Риядския арабски многостранен договор за
правно сътрудничество (1983 г.), и разполага с твърде ограничен
кадрови капацитет и дипломатически условия за нови договори. Това за
дълго време ще обрича Сомалия на екстрадиционни отношения главно
със страните по Риядския договор.
Изглежда, че единственият изход от това състояние е в
отпадането на сегашния ограничителен текст на чл. 36, ал. 1 от
сомалийската Конституция, който позволява екстрадиция само по
силата на договор4. Ако след това Сомалия реши да ползва примера на
повечето други държави от континентално-европейската правна
система, тя може да въведе взаимността като извъндоговорно основание
за екстрадиция. Известно е, че дори мюсюлманските държави, които се
придържат към континентално-европейската правна традиция, ползват
взаимността като извъндоговорно основание за екстрадиция – член 1 от
Иранския закон за Екстрадицията5, а също член 352 от иракския
Наказателно-процесуален кодекс [НПК]6, член 558, т. 1 от НПК на
Също Girginov, A. Judicial Cooperation of Somalia with Other Countries in the Penal
Field – Legal Hurdles and Gaps, in “Somali Studies”, Mogadishu University, 2019, Vol. 4, p.
76.
5
Неговият текст гласи: „При наличие на екстрадиционен договор, сключен между
Иран и чуждата държава, екстрадицията се осъществява в съответствие с
разпоредбите на този договор. При липса на екстрадиционен договор …,
екстрадицията се осъществява в съответствие с разпоредбите на настоящия закон
и при условията на взаимност.“
6
„Молбите за правна помощ и екстрадиция на обвиняеми и осъдени лица се
разглеждат съобразно правилата, предвидени в настоящата Глава, разпоредбите на
международните договори, принципите на международното право и предвид на
принципа на взаимността.“
4
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Казахстан7, член 2 от Закона на ОАЕ за международно правно
сътрудничество по наказателни дела8 и пр.
Ако пък Сомалия реши да отиде в другата крайност, тя може да
заимства още по-свободния екстрадиционен режим на държави като
Португалия, Румъния и Унгария. Те не изискват дори взаимност, за да
разглеждат постъпили от чужбина молби за екстрадиция (чл. 6.1, б. „f“
на Португалския закон за международно правно сътрудничество по
наказателни дела, чл. 5.3 на Румънския закон за международна правна
помощ по наказателни дела и раздел 6.2 на Унгарския закон за
международна правна помощ по наказателни дела). За посочените
държави липсата на взаимност не препятства екстрадицията, стига само
правното сътрудничество с молещата ги държава:
(a) да изглежда препоръчително с оглед естеството на
установените факти и необходимостта за противопоставяне на
определени видове тежки престъпления; или/и
(b) да ползва по някакъв начин засегнатото лице; или/и
(c) да може да послужи за изясняване на обстоятелства, които се
отнасят до собствени граждани.
В подобен общ смисъл е и екстрадиционният закон на найголямата мюсюлманска държава – Индонезия. Съгласно неговия чл. 2,
ал. 2, „при липса на екстрадиционен договор исканата екстрадиция
може да се осъществи въз основа на добри отношения с молещата
държава, щом интересите на Република Индонезия изискват това“.
Друг въпрос, които Сомалия също трябва да реши, е къде точно
да помести националната си правна уредба на предпоставките за
екстрадиция и в частност къде да предвиди извъндоговорното
основание за допускането на молбата за екстрадиция – в самата
Конституция или в обикновен закон. В случай че се избере закон като
средство за правно регулиране на екстрадицията, ще се наложи да се
реши и това, дали законът да е специален – за уреждане само на
екстрадицията и евентуално на другите форми на международно правно
сътрудничество по наказателни дела, или да се ползват, както досега,
съществуващите кодекси, на които сомалийското наказателното
правосъдие се основава.
7

„При липса на международен договор с Република Казахстан правно или друго
сътрудничество може да бъде оказано по молба на чужда държава или от
компетентната централна власт в Казахстан във основа на принципа на
взаимността.“
8
„Независимо от разпоредбите на международните конвенции, по които тази
държава е страна, правосъдните ѝ органи следва да си сътрудничат с
чуждестранните юридическите власти предвид на принципа на взаимността и в
съответствие с настоящия закон.“
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Заслужава да се отбележи, че понастоящем вътрешното право на
Сомалия предвижда материални предпоставки за екстрадиция основно в
член 11 от своя Наказателен кодекс [НК]9. Сомалийският НПК (чл. 278
и сл.) урежда само процесуалния ред за екстрадиция. Трудно обаче
може да се приветства подобна двойнственост в националната правната
уредба – тя не отговаря на изградените вече традиции в
екстрадиционното право, което си придържа към кодификационния
подход.
4. Прави впечатление и друго отклонение на сомалийската
Конституция от общоприетото в конституционната практика по
екстрадиционни въпроси. Обикновено конституциите по света, най-вече
на държавите от континентално-европейската правна система, не
допускат екстрадиция на собствени граждани (вж. напр. чл. 358.4 на
иракския НПК, чл. 493bis (A), б. „d“ на либийския НПК, чл. 18.1 на
турския НК). Чл. 36, ал. 1 от временна Конституция на Сомалия обаче
има съвсем друго приложно поле. Тя предвижда само едно от
предварителните условия за разглеждане на постъпилите от чужбина
молби за екстрадиция, а именно – наличието на договор с молещата
държава. Същевременно сомалийската временна Конституция не
забранява екстрадицията на свои граждани, макар Сомалия също да
спада към държавите от континентално-европейската правна система
заради своето италианско правно наследство. По този пункт, не
препятствайки предаването на собствени граждани, сомалийската
Конституция наподобава екстрадиционното право на англосаксонските
държави.
Но в резултат на това, че Конституцията на Сомалия не
забранява екстрадицията заради гражданството на исканото лице, се
получава несъответствие с Конституцията на Сомалиленд. Въпреки че е
бивша британска колония и англосаксонската правна традиция там е
обяснимо по-силна, екстрадицията на нейни граждани е категорично
забранена. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Конституцията на Сомалиленд
„екстрадицията на граждани на Сомалиленд е забранена“.
Заради несъответствието на двете Конституции е възможна
куриозната ситуация, при която същинска Сомалия да екстрадира свои
граждани, но не и граждани на Сомалиленд. От една страна, няма закон
в същинска Сомалия, който да забранява на властите ѝ да екстрадират
„Чл. 11 (Екстрадиция)
(1) Екстрадицията е възможна само в случаите и по начина, предвиден в закона и
налагащ се от международните конвенции [19 Конст].
(2) Екстрадицията не се разрешава, освен ако деянието, заради което тя се иска,
съставлява престъпление [чл. 15 НК] по сомалийското право и по чуждото право.
(3) Никой не подлежи на екстрадиция за политическо престъпление [19 Конст., 8 НК].“
9
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собствени граждани. От друга страна обаче, чл. 121, ал. 1 от временната
Конституция на Сомалия признава безусловно и изцяло Конституциите
на своите шест федерални образувания, които включват и Сомалиленд.
Оттук неминуемо следва, че властите на същинска Сомалия признават
Конституцията на Сомалиленд и въведената с нейния чл. 5, ал. 2 забрана
за екстрадиция на граждани на Сомалиленд в частност. По този начин
гражданите на Сомалиленд се ползват в същинска Сомалия от по-силна
правна закрила, отколкото собствените граждани на самата същинска
Сомалия.
Впрочем в още по-добро положение от гражданите на
Сомалиленд се намират гражданите на автономен Пунтленд –
федералното образувание в североизточната част на Сомалия.
Пунтлендските граждани също не могат да бъдат екстрадирани
съгласно чл. 33, ал. 2 от Конституция на Пунтленд, но в допълнение към
това за тях е осигурена реална защита срещу предаване на чужда
държава. За разлика от фактически независимата Сомалиленд (столица
гр. Харгейса)10 Пунтланд (столица гр. Гароyе) се задоволява с широка
автономия. Той не търси независимост, заради което поддържа
сравнително нормални работни отношения с федералните власти на
Сомалия в гр. Могадишу11. Благодарение на това, ако пунтлендски
гражданин бъде задържан от федералните власти на Сомалия с оглед на
екстрадиция в чужбина, то властите на Пунтланд имат възможността да
ги уведомят, че лицето, което са задържали, не подлежи на екстрадиция,
тъй като е пунтлендски гражданин.
5. Най-сетне, налице е и друго несъответствие в рамките на
сомалийското право. То се дължи на забраната за екстрадиране на
собствени граждани по силата на посочените две Конституции – на
Сомалиленд и на Пунтленд, и на особеностите на сомалийския НК.
Сомалиленд и Пунтленд нямат собствени НК. Те също прилагат
НК на Сомалия. Този НК обаче не ползва личния принцип за
обосноваване на своята задгранична приложимост – Кодексът не се
прилага за извършено в чужбина престъпление на основание, че
неговият субект е собствен гражданин. Разчита се главно на реалния
принцип (чл.чл. 7 и 8 от НК) – приложимостта на сомалийския НК се
обосновава с това, че престъплението засяга важни интереси на
Сомалия или с това, че пострадал е неин гражданин.

Още Forti, D. A Pocket of Stability: Understanding Somaliland. Occasional Paper Series,
Issue 2, 2011, ACCORD, Mont Adgecombe-South Africa.
11
Вж Obsiye, A. Puntland: Federalist or Quasi-Secessionist?, in “Hiiraan Online”, Somalia,
May 7, 2018. Достъпна e на https://www.hiiraan.com/op4/2018/may/157948/
puntland_federalist_or_quasi_secessionist.aspx – 19.10.2019.
10
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Заради неползването на личния принцип граждани на
Сомалиленд и Пунтленд, извършили престъпление в чужбина, може в
много случаи да останат ненаказани, освен ако НК не се прилага за него
съобразно реалния принцип, защото те не могат да бъдат осъдени в
Сомалия, нито подлежат на екстрадиране за държава, която прилага
своя наказателен закон за извършеното от тях престъпление.
Известно е, че държавите от англосаксонската правна система
екстрадират и собствени граждани. Съображението е, че наказателните
закони на тези държави поначало нямат задгранична приложимост.
Вследствие на това гражданите им биха останали ненаказани за
извършените в чужбина престъпления, ако не бъдат предадени на
държавите по местоизвършването им или на третите държави, които
прилагат извънтериториално своите наказателни закони за
престъпленията на тези граждани. Обратното важи за държавите от
континентално-европейската правна система. Те не екстрадират
собствени граждани, защото благодарение на личния принцип
наказателните им закони са приложими винаги за задграничните им
престъпления, включително на териториите на държавите, които найвероятно биха поискали тяхната екстрадиция12.
Следователно, когато една власт не екстрадира собствени
граждани, придържайки се към континентално-европейската правна
традиция, тази власт трябва в съответствие със същата традиция да
осигури задгранична приложимост на своя НК за престъпленията, които
собствените ѝ граждани извършват в чужбина. Това на практика
означава да се гарантира задгранична приложимост на НК съобразно
личния принцип – поне за екстрадиционните престъпления. В противен
случай се получава неоправдана празнота.
Вярно е, че съгласно чл. 8 (2), б. „d“ от НК отказът да се
екстрадира е самостоятелно основание за приложимостта му. Тази
разпоредба обаче не може да замести личния принцип за приложимост
на НК, тъй като е недостатъчно надеждна, когато става дума за
престъпления на собствени (сомалийски) граждани. Най-напред тя
визира само случая, когато собственият гражданин извърши
престъплението на територията на молещата Сомалия държава; ако то
се извърши в трета държава, сомалийският НК остава неприложим.
Освен това собственият гражданин обикновено не се задържа под
стража за нуждите на образуваното срещу него производство по искане
на чужда държава. Той може да се отклони и да осуети приключването
на екстрадиционното производство, а оттук – и на постановяването на
12 Вж и Girginov, A. The Extradition Law of Somalia (Current Problems), in “East African
Scholars Journal of Education, Humanities and Literature”, Kenya, 2019, Vol. 2, Iss. 7, p.
411.
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отказ да бъде предаден, който да обоснове приложимост на
сомалийския НК за извършеното от него престъпление.
II. КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСФЕРА НА
ЗАТВОРНИЦИ
6. Член 90, ал. 5, предлож. I от Конституцията на Сомалиленд
овластява Президента ѝ да помилва осъдени лица. Понеже
правомощието е конституционно, то не подлежи на ограничения. Това
правомощие неминуемо обхваща и лицата, осъдени в други държави,
които са били предадени по-късно на Сомалиленд, за да доизтърпят в
неин затвор наложеното им наказание. Тази форма на международна
правна помощ по наказателноправни въпроси е известна като трансфер
на затворници (или още – на осъдени лица)13.
Стана известно, че през 2019 година Президентът на Сомалиленд
помилва деветнадесет осъдени пирата, граждани на Сомалиленд, които
преди това са били трансферирани като затворници от Сейшелите по
силата на двустранно Споразумение за разбирателство за трансфер на
осъдени пирати (2011 г.)14. В резултат на помилването осъдените в
Сейшелите пирати бяха освободени. Те не доизтърпяха изцяло
наказанието, което предалата ги държава им е бе наложила15.
Още Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons. (2012). United
Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, New York. В Европа те се наричат
обикновено „осъдени лица“. Този термин се използва в Европейската конвенция за
трансфер на осъдени лица (1983). По-точен обаче е терминът „затворници“, тъй като в
момента на тяхното предаване те неминуемо са започвали да търпят наказанието
лишаване от свобода, наложено им в предаващата ги държава. Това ги отличава от
лицата, екстрадирани, за да изтърпят наказание лишаване от свобода, наложено им в
приемащата ги държава. Тези лица са само осъдени. Те ще станат затворници, щом
започнат да изтърпяват наложеното им наказание. А това може да стане само в
приемащата ги и осъдила ги преди това държава, т.е. след като ѝ бъдат предадени. По
тези съображения трансферираните лица се определят основателно като затворници
(англ.: prisoners, inmates), напр. в австралийския закон за трансфера на такива лица от
1997 г: “International Transfer of Prisoners Act 1997”, съответния малайзийски закон №
754 от 2012 г: “International Transfer of Prisoners Act 2012”, Договора за трансфер
между Канада и Боливия от 1985 г: “Treaty between Canada and Bolivia on the Transfer
of Inmates (1985)” и пр. Терминът „затворници“ се използва също и в примерния
договор за трансфер, изготвен от ООН: “The Model Agreement on the Transfer of Foreign
Prisoners (1985)”.
14 Вж. също Fenwick, T. The Seychelles-Somaliland Prisoner Transfer Agreement: a Case
of Implicit Recognition?, in “African Journal of International and Comparative Law” 27.3
(2019), Edinburgh University Press, p.p. 400–425.
15 Jama, H. Somaliland President pardons 19 pirates transferred from Seychelles, in “Horn
Dipolmat”, July 29, 2019. Достъпна e на https://www.horndiplomat.com/2019/07/29/
somaliland-president-pardons-19-pirates-transferred-from-seychelles/ - 19.10.2019.
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Сейшелите и международната общност оцениха това помилване
като нарушение на двустранното Споразумение за разбирателство.
Главният аргумент се заключаваше в това, че Споразумението не
предвижда възможност приелата затворниците страна да постанови
помилването им16. За разлика например от Европейската конвенция за
трансфер на осъдени лица (1983), чийто член 12, предлож. I позволява и
на приелата държава да помилва предадените ѝ затворници,
Споразумението за разбирателство между Сейшелите и Сомалиленд не
съдържа подобна разпоредба. Неговият члeн 7, ал. 2 предвижда
единствено това, че „след приключване на трансфера изпълнението на
наложеното наказание продължава в съответствие с законите и
процедурите на приемащата държава или власт“. Оттук се правеше
изводът, че помилването е лишено от правно основание и нарушава
Споразумението за разбирателство между Сейшелите и Сомалиленд.
Подобна аргументация обаче не може да бъде споделена.
Сомалия, включително Сомалиленд, не следва европейските правни
разбирания по въпроса за помилването на трансферирани затворници, а
и по ред други. Тя е страна по Риядския арабски договор за правно
сътрудничество, който има изрична разпоредба – член 61, ал. 2,
забраняваща на приемащата страна да помилва предадените ѝ
затворници. Този подход е обратен на европейския. Той се ползва още в
член VIII, изр. второ от Междуамериканската конвенция за изтърпяване
на наказания в чужбина и член 13, ал. 1 от Схемата на Британската
общност за трансфер на престъпници. От така използвания подход –
договорът да предвижда при необходимост изрична забрана за
приемащата страна да помилва предадени ѝ затворници, следва по
довод за противното, че щом такава забрана липсва в договора за
трансфер, няма пречка помилването да се постанови дори от
приемащата страна.
Нещо повече, в разглеждания случай всяка приемаща страна по
Споразумението за разбирателство между Сейшелите и Сомалиленд е
овластена от неговия член 7, ал. 2 да ползва изцяло и неограничено
своето право, когато доизпълнява на своя територия наказанието,
наложено на трансферирания. Няма никакво изискване тя да ползва
единствено и само неблагоприятните си за трансферирания разпоредби
и да не може да прилага която и да е своя, благоприятна за

16 Вж. също Seychelle sauthorities disapprove pardon for 19 pirates, in “Somaliland. News
&Info about Somaliland and the Horn of Africa”, Hargeisa, August 2, 2019. Достъпна e на
https://www.somaliland.com/news/ somaliland/seychelles-authorities-disapprove-pardon-for19-pirates/ - 20.10.2019.
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трансферирания норма17. Няма подобно ограничение и за онази норма
на приемаща страна, която позволява на държавния ѝ глава да помилва
всеки осъден, включително трансферираните лица. С оглед на това няма
основания да се приеме, че помилването, извършено от Президента на
Сомалиленд, съставлява каквото и да е нарушение на Споразумението
за разбирателство със Сейшелите.
7. Дори да се приеме, че Споразумението за разбирателство
между Сейшелите и Сомалиленд забранява по някакъв начин на
приемащата страна да помилва предадени ѝ затворници, пак не би
могло да се стигне до извода, че помилването им се явява
правонарушение.
Почти навсякъде помилването е правомощие на държавния глава.
Поначало това правомощие се предвижда в Конституцията, а тя не се
дерогира от международни договори. Известно е също така, че
конституционното право има приоритет над международното 18. Затова
Конституцията изключва приложимостта на всеки конкуриращ я
международен договор. Такъв договор се оказва неприложим и няма как
да бъде нарушен. С оглед на това дори Споразумението за
разбирателство да забраняваше на приемащата страна да помилва
предадени ѝ затворници, тази забрана щеше да е неприложима, а оттук
– и ненарушима, заради изключването ѝ от конституционната
разпоредба, която овластява държавния глава на Сомалиленд да
помилва затворници без ограничения.
Следователно не е възможно какъвто и да е международен
договор да изключи, дори само за приети от чужбина затворници,
упражняването на конституционното правомощие за помилване, освен
ако Конституцията сама не позволи обратното. Принципна възможност
за такъв обратен резултат има, но той е постижим единствено по силата
на изрична конституционна разпоредба. Тя трябва да позволи
прилагането по изключение на конкуриращ Конституцията един или
повече международни договори за трансфер – за сметка на общото
конституционно правило за помилване на затворници.
Още Машева, Д. Трансфер на осъдени лица, в сп. „Европейска интеграция и право“,
Министерство на правосъдието, София, 2009, кн. II, с. 7.
18
Тезата се оспорва понякога, но главно по отношение на защитата на човешките
права, какъвто проблем тук не е налице. Вж. напр. Benvenisti, E. & Harel, A.
Embracing the tension between national and international human rights law: The case for
discordant parity, in“International Journal of Constitutional Law”, Oxford, 2017, Vol. 15,
Iss. 1, p. 36–59. Още по въпроса Пенев, П. и Зартов, Я. Конституционно правосъдие
на Република България, С., 2004, с. 152-153, и Раянова, К. Механизъм на адаптиране
на международноправните норми – теоретични аспекти, особености и последици, в
„Научни трудове на Русенския университет“, 2009, т. 48, серия, 7, с. 61.
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Подобни изключения в приложимостта на Конституцията обаче
се правят обикновено за сметка на общата конституционна забрана да се
екстрадират собствени граждани. Такова е изключението, предвидено в
текста на член 25, ал. 4 от българската Конституция. Текстът на тази
разпоредба гласи: „Гражданин на Република България не може да бъде
предаден на друга държава или на международен съд за целите на
наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен
договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република
България.“
В същия смисъл са също чл. 55, ал. 2 от полската Конституция19 и
чл. 19, ал. 2 от румънската Конституция20. Тези отделни алинеи са
предвидени специално, за да въведат изключение в полза на
международните договори за екстрадиция, които позволяват на всяка
замолена страна да предава и собствени граждани.
Конституцията на Сомалиленд обаче не предвижда никъде
подобна „концесия“ в полза на каквито и да е международни договори.
Трудно би могло да се очаква и в бъдеще въвеждането на изключение в
полза на международните договори за трансфер на затворници, което да
блокира помилването от приелата ги страна в случай на съществуваща в
договора забрана за тяхното помилване.
Следователно, дори да се приеме, че Сомалиленд, макар
непризната от никого за независима държава, може да сключва
самостоятелно действителни международни договори за трансфер на
осъдени лица21, пак в обозримо бъдеще нито един от тези договори няма
да се окаже нарушен с помилването на едно или повече трансферирани
лица.
8. За отбелязване е и това, че липсата на формално признаване на
Сомалиленд не представлява непреодолима пречка за международно
правно сътрудничество с нейните власти. Непризнаването на една
държава не прегражда пътя за такова сътрудничество с нея.
Добър пример за това дава Косово. То си сътрудничи и с
държави, които не са признали независимостта му. При това Косово не
„Екстрадицията на полски гражданин може да бъде разрешена по молба на чужда
държава, ако тази възможност произтича от международен договор, ратифициран
от Полша…“.
20
„ЧЛЕН 19
(1) Никой румънски гражданин не може да бъде екстрадиран или изгонен от
Румъния.
(2) Като изключение от разпоредбата по алинея 1 румънски граждани могат да
бъдат екстрадирани въз основа на международни договори, по които Румъния е
страна, в съответствие със закона и при условията на взаимност.“
21
Вж. още Eggers, A., When is a State a State? The Case for Recognition of Somaliland, in
“Boston College International and Comparative Law Review”, 2007, Vol. 30, Iss. 1, p. 211.
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поставя своето признаване като условие, за да разглежда молбите им за
международно правно сътрудничество. Така през 2012 година Словакия
поиска от Косово да ѝ екстрадира лицето Баки Садиу. Тогава Словакия
не беше признала независимостта на Косово. Въпреки това косовските
власти удовлетвориха и изпълниха молбата на Словакия. Те ѝ предадоха
лицето Баки Садиу. Достатъчно беше това, че Словакия обеща
взаимност, изразявайки готовност да разглежда на свой ред бъдещи
молби за екстрадиция, постъпили от Косово22.
Непризнаването на една държава може да доведе главно до
особености в каналите за връзка с нейните власти. Така например
държавите, които са признали независимостта на Косово, контактуват
пряко с властите му. Друго е положението на държавите, които не са я
признали. Те контактуват с косовските власти чрез представителството
на водещата международна организация в Косово. Първоначално това
беше мисията на ООН, а днес – Офисът на Европейския Съюз23.
Непреодолими препятствия в сътрудничеството на Косово по
наказателноправни въпроси засега не са констатирани дори със Сърбия.
По изложените съображения може да се заключи, че и
международното правно сътрудничество със Сомалиленд е
осъществимо. За него няма принципни пречки. С оглед на това не би
могло да има възражения и срещу неговото правно уреждане – не само в
националния закон на Сомалиленд, но също и чрез международни
договори на Сомалиленд със заинтересуваните държави.
Впрочем Сомалиленд вече приема за разглеждане и разглежда
дори молби за екстрадиция – понастоящем най-сериозната и трудна
форма на международно правно сътрудничество по наказателноправни
въпроси. В началото на тази година (2019) властите на Сомалиленд
разгледаха молбата на съседно Джибути за екстрадиране на Ахмед
Осман Гел. Постъпилата молба обаче беше основателно отхвърлена –
исканото лице се оказа сомалилендски гражданин, което изключваше
предаването му съгласно чл. 5, ал. 2 от Конституцията на Сомалиленд24.
*

*

*

Вж. Maxhuni, B. State of Play of Kosovo’s international legal cooperation, KSCC,
Kosovo, 2016, p. 8.
23
Също Stollberg, J. & Isufi, A. Assessment Report on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters in Kosovo, IPA 2014 Project, Pristina, 2016, p. 14.
24 Rumors or Truth: The Extradition of Somaliland Businessman toDjibuti, in “Somaliland.
News & Info about Somaliland and the Horn of Africa”, Hargeisa, April 03, 2019. Достъпна
e на https://www.somaliland.com/ news/somaliland/somaliland-government-agrees-theextradition-of-a-citizen-and-businessman/ - 21.10.2019.
22
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Напоследък Сомалия стана известна със своите пирати. Но тя е
интересна и с това, че се явява средище на различни правни традиции и
култури – европейска, арабска, африканска. Нейното право се изгражда
до голяма степен чрез заимстване на чужди модели и законови
разрешения. Невинаги обаче синхронът между правните разпоредби в
Сомалия, получени в резултат на тази рецепция, се оказва достатъчен.
Предвид на това, че Сомалия е федерална държава и съставните ѝ части
имат собствено право, включително Конституции, съществува
многопластов проблем с успешното им синхронизиране, който няма да
бъде решен скоро. Съществуващите особености на сомалийското право
снижават качеството му и влияят отрицателно на международните
контакти на държавата. Некачествената ѝ правна уредба на
международното правно сътрудничество по наказателноправни въпроси
препятства взаимодействието с другите държави в борбата със
съвременната престъпност. Международната общност е ангажирана със
Сомалия, но бъдещето ще покаже доколко оказваната ѝ помощ и найвече вложените средства са оправдани.
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ПАНДЕМИЯТА COVID-19, МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Проф. д-р Габриела Белова
Резюме: След обявяването на състояние на глобална пандемия от СЗО
мащабът и сериозността на COVID-19 категорично предполагат
степен на заплаха за общественото здраве, която може да обоснове
ограничения на определени права, като например онези, които
произтичат от налагането на карантина или изолация или
ограничават свободата на движение. Статията разглежда основните
международни документи, свързани с правото на здраве и релевантни
към обявяването на извънредно положение, като МПИСКП, Общия
коментар №14 от 2000 г., Международните здравни правила от 2005
г., както и принципите от Сиракуза за ограничаване и дерогация на
разпоредби на МПГПП от 1984 г. Разгледани са практиките в различни
държави относно карантината и изолирането на населението.
Авторът анализира и въпроса за отговорността на държавите да
предоставят навременна, точна, достатъчно подробна и достъпна
информация за общественото здраве.
Ключови думи: COVID-19, Международни здравни правила, принципи
от Сиракуза, отговорност на държавите, права на човека.
COVID-19 PANDEMIC, INTERNATIONAL LAW AND HUMAN
RIGHTS
Prof. Gabriela Belova, PhD
Abstract: Following the announcement of the WHO regarding the state of the
global pandemic, the scale and severity of COVID-19 strongly suggest a
degree of a public health threat that may justify restrictions on certain rights,
such as those arising from imposing quarantine or isolation or restricting the
freedom of movement. The article deals with major international documents
related to the right to health and relevant to a state of emergency, such as the
ICCPR, General Comment No. 14 of 2000, International Health Regulations
(2005),
and
the
Siracusa
Principles on
the Limitation
and
Derogation Provisions in the ICCPR since 1984. Practices in different states
regarding quarantine and isolation of the population are examined. The
author also analyzes the issue of the responsibility of states to provide timely,
accurate, sufficiently detailed and accessible public health information.
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Keywords: COVID-19, International Health
Principles, state responsibility, human rights.

Regulations,

Siracusa

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви,
че вирусното заболяване COVID-191 – за първи път идентифицирано
през м. декември 2019 г. в Ухан, Китай, е достигнало нивото на
глобална пандемия2.
Мащабът и сериозността на пандемията COVID-19 категорично
предполагат степен на заплаха за общественото здраве, която може да
обоснове ограничения на определени права като например, онези, които
произтичат от налагането на карантина или изолация или ограничават
свободата на движение.
Международното право в областта на правата на човека
гарантира на всички индивиди правото на най-висок постижим стандарт
на здравеопазване и задължава правителствата да предприемат мерки за
предотвратяването на заплахи за общественото здраве и за предоставяне
на медицинска помощ на онези, които се нуждаят от нея. В
документите, свързани с правата на човека, каквито са Принципите от
Сиракуза от 1984 г., се отбелязва, че в контекста на сериозни заплахи за
общественото здраве и извънредни ситуации, които застрашават живота
на нацията, ограниченията на някои права могат да бъдат въвеждани
при спазването на следните условия:

имат правно основание,

абсолютно са необходими,

базират се на научни доказателства,

не са произволни или дискриминационни при
прилагането,

предвиждат ограничена продължителност,

отнасят се с уважение към човешкото достойнство,

подлежат на преразглеждане и

са пропорционални с оглед на постигането на целта3.

Коронавирусът е от семейство вируси, за които е известно, че причиняват
респираторни инфекции. Няма ваксина, с която все още да се предотврати COVID-19,
както няма специфично лечение за него освен овладяване на симптомите.
2
WHO, WHO characterizes COVID-19 as a pandemic, 11 March 2020,
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen.
3
Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International
Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. E/CN.4/1984/4 (1984). Така например
извънредно положение е въведено във Франция след терористичните нападения от
13.11.2015 г., в които загиват 130 души. Режимът на извънредното положение е
1

25

Днес
COVID-19
представлява
предизвикателство
за
правителствата и международната общност – как най-добре да се опазва
общественото здраве и да се подкрепят индивидите, които са изложени
на най-голям риск от неблагоприятните въздействия.
В житейския смисъл правото на здраве най-често се свързва с
достъпа до медицинска помощ и болнични услуги. Международното
право обаче му придава значително по-широко значение.
Основополагащият документ в областта на правата на човека,
безспорно, е Всеобщата декларация за правата на човека, приета на 10
декември 1948 г. (ВДПЧ)4. Когато е приета, ВДПЧ е с юридически
незадължителен характер, но оттогава е придобила статут на обичайно
международно право по отношение на повечето от нейните разпоредби.
Член 25, пар. 1 ВДПЧ постановява, че „всеки има право на стандарт на
живот, подходящ за здравето и благосъстоянието на него и неговото
семейство, включително храна, облекло, жилище и медицински грижи и
необходимите социални услуги“. А в съответствие с чл. 12, пар. 1 от
Международния пакт за икономически, социални и културни права
(МПИСКП)5, държавите страни по този пакт признават правото на всяко
лице да постигне възможно най-добро състояние на физическо и
душевно здраве. Правото на здраве за първи път е дефинирано като
основно право на човека през 1978 г. в Декларацията на Световната
здравна асамблея, приета в Алма Ата. Впоследствие Комитетът на ООН
за икономически, социални и културни права в своя Общ коментар №
14 от 2000 г. изяснява някои от най-важните характеристики и фактори,
които нарича „основни детерминанти на здравето“6. Това са:
 безопасна питейна вода и адекватна канализация7,
 безопасни храни,
 адекватно хранене и жилищни условия,
удължаван няколко пъти от долната камара на френския парламент и е отменен на
01.11.2017 г.
4
Приета и провъзгласена с Резолюция 217А (ІІІ) на Общото събрание на ООН от
10.12.1948 г. Изд. в сборник от международни документи „Права на човека“, ООН,
1992.
5
Пактът е приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. Ратифициран е с
Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юли 1970 г. ДВ, бр. 60 от
1970 г. Текстът на пакта е обнародван в ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г. Пактът е в сила за
България от 3 януари 1976 г.
6
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, The Right to
the highest attainable standard of health (Article 12 of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C./12/2000/4 (2000).
7
В съвместен доклад за 2019 г. на СЗО и на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) се
посочва, че „приблизително 896 милиона души използват здравни заведения без
водоснабдяване и 1,5 милиарда – съоръжения без канализация“.
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 здравословни условия на труд и околна среда,
 свързани със здравето образование и информация,
 равенство между половете.
Държавите трябва да осигурят наличието на четири елемента при
предоставянето на услуги, свързани със здравето, а именно: наличност,
достъпност, приемливост и качество. Приема се, че концепцията за
достъпност обхваща следните компоненти: недискриминация –
здравните услуги са достъпни за всяко лице в рамките на юрисдикцията
на държавата, вкл. категорията на негражданите (non-citizens);
физически достъп – здравните услуги трябва да са реално достъпни и за
най-уязвимите и маргинализирани групи на обществото; икономическа
достъпност и информационен достъп8. Едно от най-често срещаните
погрешни схващания е, че държавата трябва да гарантира добро здраве
на индивидите, тъй като то безспорно е функция от няколко фактора,
които са извън прекия контрол на държавите, като например
генетичната обремененост на индивида и социално-икономически
условия на съществуване. В този смисъл правото на здраве по-скоро се
отнася до правото на индивидите да се възползват от по-голямо
разнообразие от стоки, съоръжения, услуги и условия, необходими за
неговата реализация, или по-точно правото на най-високите постижими
стандарти на физическото и психическото здраве9. При разглеждане на
правото на здраве и неговото прилагане в определена държава, разбира
се, се вземат под внимание наличието на ресурси в даден момент, както
и степента на развитие на съответната държава. Независимо от това
никоя държава не може да оправдае неспазването на задълженията си
поради липса на достатъчно финансови и икономически ресурси.
Както бе отбелязано, член 12 от МПИСКП гарантира „правото на
всеки на най-високо постижимо равнище на физическо и психично
здраве“, включително необходимите стъпки за „превенция, лечение и
контрол на епидемии, ендемични, професионални и други болести“.
Комитетът по икономическите, социални и културни права (CESCR),
който е органът на ООН, натоварен с мониторинга на изпълнението на
МПИСКП, подробно посочва задълженията на държавите, произтичащи
от това право, в своя Общ коментар №14. Мерките за предотвратяване,
лечение и контрол на епидемични и ендемични болести представляват
„задължения със сравним приоритет“ спрямо основните задължения,
свързани с правото на здраве. Комитетът е заявил, че една държава не
The Right to Health, Factsheet No 31, Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights, WHO, June 2008, р. 5.
9
Белова Г., Н. Марин „Правото на здраве и здравни грижи“, в: сборник „ООН:
Исторически традиции и съвременно право“, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015,
ISBN 978-954-00-0058-9, с. 218-227.
8
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може при никакви обстоятелства да обоснове неспазването на
основните си задължения.10
През 2005 г. под егидата на СЗО бяха подписани
Международните здравни правила (МЗП) с цел да се намали
разпространението на инфекциозни заболявания, „които представляват
или биха могли да представляват значителна вреда на хората“, или на
„извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, пораждаща
международна загриженост“ (public health emergency of international
concern – PHEIC, член 1)11. МЗП представляват правно обвързващ
инструмент на международното право за постигане на глобална здравна
сигурност. Те се отнасят до всяко извънредно събитие, което може да
представлява риск за общественото здраве на други държави чрез
трансгранично разпространение на болести (член 12) и което може
потенциално да изисква координирана международна реакция (член 14).
МЗП влизат в сила на 15 юни 2007 г. и понастоящем са задължителни за
196 държави, включително всички 194 държави членки на СЗО. От 2007
г. Генералният директор на СЗО е обявявал няколко пъти извънредни
ситуации, свързани с общественото здраве, които пораждат
международна загриженост (по отношение на пандемията от грип
H1N1, Зика, Ебола и др.).
Очевидно е, че правото на здраве не би могло да бъде напълно
реализирано без международно сътрудничество и помощ. Общ
коментар №14 ясно гласи: „Като се има предвид, че някои болести са
лесно предавани отвъд границите на една държава, международната
общност има колективна отговорност за решаването на този проблем.“
Разпоредбата продължава в насока, че икономически развитите държави
имат специална отговорност и интерес да подпомогнат по-бедните
развиващи се държави в това отношение (пар. 40)12.
Същевременно Принципите от Сиракуза, приети от
Икономическия и социален съвет на ООН през 1984 г.13, и общите
коментари на Комитета на ООН по правата на човека относно
държавите на извънредни ситуации и свобода на движение предоставят
авторитетни насоки относно правителствените действия, които
ограничават правата на човека, с оглед общественото здраве или
Responses to COVID-19 and States’ Human Rights Obligations: Preliminary
Observations, Amnesty International Public Statement, 12 March 2020, Index Number:
POL 30/1967/2020.
11
IHR (2005) Second edition, WHO, ISBN 978-92-4-158041-0.
12
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 14, The Right to
the highest attainable standard of health (Article 12 of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C./12/2000/4 (2000).
13
Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International
Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. E/CN.4/1984/4 (1984).
10
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извънредна ситуация на национално равнище. Всички мерки,
предприети за защита на населението, които ограничават правата и
свободите на хората, трябва да бъдат законосъобразни, необходими и
пропорционални. Държавите в извънредни ситуации трябва да бъдат
лимитирани по отношение на продължителността и всяко ограничаване
на правата трябва да вземе предвид непропорционалното въздействие
върху конкретни групи от населението или върху маргинализираните
групи14. В контекста на ограниченията на правата за защита на
общественото здраве принципите на Сиракуза подчертават, че тези
мерки трябва да бъдат специално насочени към предотвратяване на
заболявания или наранявания или предоставяне на грижи за болните
или ранените.
Правото на информация и отговорността на държавите
В съответствие с международното право в областта на правата на
човека държавите имат задължението да защитават свободата на
изразяване, включително правото да се търси, получава и
разпространява информация от всякакъв вид, независимо от границите.
Допустимите ограничения върху свободата на изразяване по
съображения за обществено здраве, посочени по-горе, не могат да
поставят под опасност съществуването на самото право.
Държавите отговарят за предоставянето на информация,
необходима за защита и насърчаване на правата, включително правото
на здраве. Комитетът по икономическите, социални и културни права
приема като основно задължение предоставянето на „образование и
достъп до информация относно основните здравни проблеми в
общността, включително методите за тяхното предотвратяване и
контролиране“. В контекста на COVID-19 спазването на това
задължение трябва да гарантира, че точна и актуална информация за
вируса е лесно достъпна и достъпна за всички, предоставя се
информация относно достъпа до определени услуги или смущения в
тях, както и други аспекти в отговор на епидемията15.
В някои държави правителствата не успяват да отстоят правото
на свобода на изразяване, като предприемат действия срещу
журналисти и здравни работници. Това в крайна сметка ограничава
Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, Human Rights Watch, 19 March
2020,
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19response#_Toc35446585.
15
Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, Human Rights Watch, 19 March
2020,
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19response#_Toc35446585.
14
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ефективната комуникация относно началото на заболяването и
подкопава доверието в действията на правителството.
Според някои автори правителството на Китай първоначално със
седмици е задържало ключова информация за избухването на COVID-19
в Ухан, докато не е станало твърде късно; недостатъчно са били
докладваните случаи на инфекция, подценена е била сериозността на
вируса и е била отхвърлена вероятността за предаване между хората16.
Твърди се, че властите дори са задържали хора за информиране относно
епидемията в социалните медии и интернет, цензурирали са онлайн
дискусии и са възпрепятствали медийни доклади. В началото на м.
януари 2020 г. д-р Ли Вънлян от болница в Ухан, където се лекуват
заразени пациенти, е обвинен от властите за „разпространяване на
слухове“, след като предупреждава за новия вирус във виртуалното
пространство17.
В съответствие с международното право на китайската държава
би могла да ѝ бъде потърсена отговорност за задържане на важна
информация за COVID-19 и за неспазване на задълженията по
международен договор, какъвто представляват Международните
здравни правила от 2005 г., изработени с цел справянето с
разпространението на инфекциозните болести18. Те се прилагат за всяко
заболяване, което представлява или би могло да причини значителна
вреда на населението, както и в извънредни ситуации, свързани с
общественото здраве, което буди международна загриженост.
Последната хипотеза обхваща и извънредните случаи, които може да
представляват риск за общественото здраве на други държави чрез
трансгранично разпространение на болести и което може да налага
China, international law, and COVID-19, Romel Regalado Bagares - @inquirerdotnet
March 22, 2020.
17
Д-р Ли Вънлян почина в началото на м. февруари 2020 г. от COVID-19. Според
някои медии леĸapи от болницата, където е лежал медикът, потвъpдили пpед Би Би Си,
че cлед кaто cмъpтта мy започнала активно да cе обcъжда в cоциалните мpежи,
пpедизвиквайки небивала вълна от cкpъб и гняв, чиновниците разпоредили да се
cъобщи, че Ли е жив и тялото мy да бъде подложено на животоподдъpжащи
пpоцедypи. Смята cе, че властите cа предпpиели cтъпкaта, за да контролират
информацията около медика, който бързо се превърна в икона на съпротивата срещу
цензурата, наложена около епидемията. В крайна сметка главната болница в Уxан
отново cъобщава, че Ли е починал въпpеĸи опитите да бъде възкреcен. Копирано от
https://www.24chasa.bg/novini/article/8162832 © www.24chasa.bg. 07.02.2020, 2 пъти
yмpя китайcкият леĸap, който пъpви пpедyпpеди за виpycа.
18
Бел. 9. China, international law, and COVID-19, Romel Regalado Bagares @inquirerdotnet March 22, 2020. Вж. също Kraska James China is legally responsible for
Covid-19 damage and claims could be in the trillions, Commentary, War on Rocks, March
23, 2020. https://warontherocks.com/2020/03/china-is-legally-responsible-for-covid-19damage-and-claims-could-be-in-the-trillions/.
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координирана международна реакция. Според чл.6 от МЗП Китай като
страна по договора е задължен да информира СЗО за вирусното огнище
в рамките на 24 часа от определянето на естеството му. Член 7 изисква
също така Китай след нотифицирането да продължи да предоставя
„навременна, точна, достатъчно подробна и достъпна информация за
общественото здраве“.
В допълнение към това, по делото Corfu Channel от 1949 г.
Международният съд на ООН постановява, че никоя държава не може
„съзнателно да позволи нейната територия да бъде използвана за
действия, противоречащи на правата на други държави“. Китай е
длъжен да гарантира, че лицата на нейна територия не нанасят вреди на
други държави. Освен това, в съответствие с принципите на
международната отговорност, когато вредоносните действия са
извършени от лица, упражняващи публична власт, тези действия се
приписват на съответната държава19. В този смисъл Китай може да бъде
отговорен за действията на свои държавни служители, които са
наложили цензура върху лекарите относно информацията за вируса и
първоначално са се опитали да прикрият епидемията20. Следва да се има
предвид обаче, че международната отговорност винаги се основава на
причинно-следствена връзка между предполагаемото нарушение на
международно задължение и вредите, претърпени от пострадалите
държави, каквато в конкретния случай е трудно доказуема.
Безпрецедентната карантина, наложена на гр. Ухан от китайското
правителство, както и предоставената впоследствие хуманитарна помощ
на редица държави, говорят по-скоро за обратното.
Едва ли Китай би могъл да бъде обвиняван за самото
разпространение на пандемичния вирус COVID-19, но както бе
отбелязано, в литературата се формулират претенции да бъде търсена
отговорност от китайските власти, включително и чрез ограничаване на
участието им в ръководни органи на международни организации21.
Същевременно в средата на м. април външният министър на Руската
федерация Сергей Лавров изрично подчертава, че всякакви опити за
The 2001 Draft Articles on the Responsibility of States for Wrongful Acts (ARSIWA) е
документ, разработен от Комисията по международно право, кодифициращ
обичайноправните норми относно отговорността на държавите като субект на
международното право.
20
Lee, Kristine Coming Soon to the United Nations: Chinese Leadership and Authoritarian
Values As Washington Steps Back, Beijing Will Take Charge, Foreign Affairs, September 16,
2019.
21
Kraska, James China is legally responsible for Covid-19 damage and claims could be in
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търсене на имуществена отговорност от Китай за разпространение на
коронавируса са недопустими22. Обвинения от страна на
администрацията на американския президент Д. Тръмп прозвучават
дори по отношение на действията на СЗО, което е критикувано от
ръководителя на руската дипломация. Представители на китайската
доктрина, от своя страна, посочват, че считано от 3 януари 2020 г. Китай
редовно информира СЗО и други държави относно огнище на
пневмония от неизвестен произход в гр. Ухан, като организацията
нееднократно изтъква „откритостта на китайските власти да споделят
информацията с международната общност“23. Съществуват и сериозни
процесуални пречки за ангажирането на отговорността на Китай пред
Международния съд на ООН, тъй като Международните здравни
правила предвиждат мирни средства за разрешаване на спорове от
здравен характер, вкл. сезиране на Генералния директор на СЗО или
арбитраж. Разпоредбата на чл. 75 от Конституцията на СЗО визира
юрисдикцията на Международния съд на ООН, но само ако преди това
спорът не е разрешен посредством преговори или от Световната здравна
асамблея.
Следва да се има предвид, че през изминалата година
присъствието на Китай в ООН изведнъж стана осезаемо и видимо.
Затова до известна степен допринася и пасивното поведение на САЩ в
рамките на политиката, провеждана от Доналд Тръмп, но и усилията на
новия постоянен представител на Китай в ООН Чжан Цзюн, който за
по-малко от година на този пост успя да привлече вниманието към
страната си, дори и посредством лобиране срещу правата на човека.
Точно в момента, когато Китай започна да утвърждава своя авторитет
на
международната
сцена,
страната
бе
изправена
пред
предизвикателството на коронавируса, което постави под въпрос
имиджа и икономиката му. Същевременно през м. март 2020 г., когато
от СЗО бе обявено, че COVID-19 е достигнал нивото на глобална
пандемия, Китай пое председателството на Съвета на сигурност на
ООН. Изследователката Кортни Дж. Фънг от Университета в Хонг Конг
подчертава, че страната се опитва да налага образа на Китай като велика
държава, която е много различна от всички останали велики сили24.
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/14/lavrov-zayavleniya-o-tom-chto-kitay-dolzhenzaplatit-za-covid-19-nepriemlemy.
23
Zhengxin, Huo Suing China for COVID-19 is not taking International Law seriously,
https://news.cgtn.com/news/2020-04-11/Suing-China-for-COVID-19-is-not-takinginternational-law-seriously--PAXE13o8GA/index.html.
24
Цитирано по Fillion, Stéphanie China Is in the Hot Seat as Covid-19 Shadows Its
Diplomacy, March 5, 2020, https://www.passblue.com/2020/03/05/china-is-in-the-hot-seatas-covid-19-shadows-its-diplomacy/.
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Това особено проличава и при позицията на Китай по отношение на
политическото урегулиране на конфликтите в Сирия, Либия, Ирак и
Йемен, както и изключително активното ангажиране с мироопазващата
дейност на ООН. Ако Китай успешно излезе от кризата с коронавируса
и продължи активното си външнополитическо присъствие, лидерската
му роля в международните отношения едва ли ще бъде сериозно
подкопана.
В Иран избухването на COVID-19 се случва, след като властите
сериозно увреждат общественото доверие чрез бруталното потискане на
масови антиправителствени протести. В резултат на това иранските
власти се стремят да представят, че вземането на решения от страна на
правителството около избухването на пандемията е в интерес на
обществото. Непоследователността на цифрите, обявени от длъжностни
лица и местни медийни източници обаче засилват опасенията, че
данните са или умишлено неотчетени, или в недостатъчна степен
събрани и анализирани.
В Тайланд лицата, сигнализиращи за нередности в сектора на
общественото здравеопазване, и онлайн журналистите в някои случаи са
изправени пред съд или са сплашвани от властите, особено след като
критикуват правителствените реакции на избухването на вируса и
евентуалното му прикриване. Във виртуалното пространство е изразена
и загриженост относно корупция, свързана с печалби от предпазни
маски и други доставки. Някои медицински служители също така са
били застрашени от дисциплинарни действия, включително
прекратяване на трудовите договори и отнемане на правото им да
упражняват професията поради изказвания за сериозен недостиг или
липса на съществени доставки за болниците в цялата страна. Следва да
се има предивд, че в Тайланд правителството упражнява правомощията
си при издаден нарочен указ за действията на държавната
администрация в извънредна ситуация № 2548/2005. Специално
създадена международна комисия от юристи през 2005 г. е дала
подробни указания относно действията на властите при извънредно
положение25. Във връзка с борбата срещу пандемията COVID-19
Комисията отново потвърждава препоръките си по отношение на
легитимното и пропорционално упражняване на властта по начин, който

Тайланд формално е конституционна монархия, а фактически военна диктатура,
особено след превратите през 2006 г. и 2014 г., когато е преустановено и действието на
конституцията на страната.
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съответства на задълженията на Тайланд в съответствие с
международното право26.
От друга страна, няколко държави са превърнали в свой
приоритет откритата комуникация и прозрачното докладване относно
броя на случаите. Тайван предприема бързи стъпки за борба с
коронавируса, включително чрез бързо предоставяне на достоверна
информация на широка основа. Ежедневните информационни брифинги
от здравни служители и съобщения за обществени услуги имат за цел да
се противодейства на дезинформацията и спомогат за успокояването на
паниката, за възстановяване на общественото доверие и за
насърчаването на помощта към нуждаещите се. Правителствата на
Сингапур и Южна Корея също публикуват и редовно актуализират
подробни статистически данни за броя и процента на инфекции и
възстановявания.
Карантината и правата на човека
Карантината (отделянето на хора, които може да са били в
контакт или показват симптоми на инфекциозно заболяване) се използва
често като средство за контрол върху разпространението на
инфекциозни заболявания, включително и в мерките на държавите по
отношение на COVID-19. Инструкциите на СЗО показват, че в момента
е въведена карантина от различна степен, като някои режими засягат
отделни градове или региони27. Карантината оказва влияние върху
свободата на движение на лицата и в зависимост от начина на нейното
прилагане може да води до ограничаване на свободата на индивида в
по-общ план. Възможно е също някои лица да бъдат изправени пред
допълнителни пречки пред упражняването на своите права, тъй като са
под карантина, включително задоволяването на основни потребности от
храна, хигиена и здравеопазване, и които търпят неблагоприятно
въздействие върху техния трудовоправен статус (работни места, заплати
и др.), тъй като не могат да отидат на работа28. Карантината има и друго
въздействие върху правата на човека – тя може да засегне
непропорционално уязвимите групи, например хората, живеещи в
Thailand: measures under the Emergency Decree to address the COVID-19 outbreak must
conform to international law, https://www.icj.org/thailand-measures-under-the-emergencydecree-to-address-the-covid-19-outbreak-must-conform-to-international-law/.
27
WHO Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for
coronavirus disease (COVID-19), Interim guidance 29 February 2020.
28
CNN, Healthy Wuhan residents say they were forced into mass coronavirus quarantine,
risking infection 24 February 2020, edition.cnn.com/2020/02/22/asia/china-coronavirusroundup-intl-hnk/index.html.
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бедност, тъй като може да нямат достатъчно финансови ресурси. Те
също така могат да имат твърде ограничени спестявания, които да бъдат
недостатъчни за разходите по време на неплатен отпуск. Следва да се
има предвид, че карантината е допустима в съответствие с
международното право в областта на правата на човека само в
ограничени случаи.
Международното право в областта на правата на човека изисква
ограниченията на правата по причини, свързани с общественото здраве
или извънредната ситуация на национално равнище, да бъдат
законосъобразни, необходими и пропорционални. Ограничения като
задължителна карантина или изолация на симптоматични хора трябва да
се прилагат в съответствие със закона. Те трябва да бъдат абсолютно
необходими за постигането на легитимна цел, основана на научни
доказателства; да бъдат пропорционални за постигането на тази цел,
като същевременно да не бъдат нито произволни, нито
дискриминационни при прилагането; да бъдат с ограничена
продължителност и да подлежат на прераглеждане; да бъдат прилагани
при спазване на човешкото достойнство.
Карантината и изолирането на населението за неопределен
период от време рядко отговарят на тези критерии и често се налагат
непропорционално, без да се гарантира защитата на лицата под
карантина, особено на рисковите групи. Тъй като карантината и
ограниченията са трудни за прилагане в еднаква степен, те често биват
произволни или дискриминационни.
Свободата на движение според международното право в областта
на правата на човека по принцип означава възможността на всеки
индивид да напусне всяка страна, да влиза безпрепятствено в държавата
си по произход, както и правото на всеки в дадена държава да се движи
свободно в рамките на цялата територия29. Ограничения на тези права
могат да бъдат наложени само когато са законосъобразни, преследват
законна цел и когато ограниченията са пропорционални, включително и
при отчитане на тяхното въздействие. Забраните за пътуване и
ограниченията на свободата на движение не могат да бъдат
дискриминационни, нито да водят до лишаване на хората от правото да
търсят убежище или да нарушават абсолютната забрана за връщане в
мястото, където са били преследвани или подложени на изтезания.
Правителствата
имат
широки
правомощия
съгласно
международното право да забраняват влизането на чужденци или
мигранти от други държави. Въпреки това националните и
международните забрани за пътуване в исторически план често са
29

Член 12, МПИСКП.

35

имали ограничена ефективност и понякога са допринасяли за
разпространението на болестите, ако хората бягат от карантинните зони
преди налагането им30.
В контекста на COVID-19 е изразено схващането, че в Китай
правителството наложи прекалено строга карантина31. Така например в
средата на м. януари 2020 г. властите в Китай въвеждат карантина по
отношение на близо 60 милиона души за два дни в опит да ограничат
предаването на коронавируса от град Ухан, провинция Хубей, където
вирусът за първи път е докладван. До момента на налагане на
карантината обаче 5 милиона от общо 11-милионното население на
Ухан вече са напуснали града32. Много жители в градове под карантина
срещат трудности при получаването на медицинска помощ,
включително химиотерапия, хемодиализа и др. Твърди се, че момче,
болно от церебрална парализа, е починало, защото никой не се е грижил
за него, след като баща му е бил поставен под карантина. Жена с
левкемия умира, след като ѝ е било отказано приемане от няколко
болници поради опасения за кръстосана инфекция.
В Италия правителството въведе ограничения, но при по-голяма
закрила на индивидуалните права. Правителството на Италия
постепенно прие ограничителни мерки от началото на първото голямо
огнище на COVID-19 в страната в края на м. февруари 2020 г. Властите
първоначално поставят десет града в Ломбардия и един във Венето под
строга карантина, забранявайки на жителите да напускат съответните
райони. В същото време те затварят и училищата в засегнатите области.
Позовавайки се на нарастването на случаите и бремето върху системата
на общественото здравеопазване, на 8 март 2020 г. правителството
налага нови мерки върху голяма част от Северна Италия, които
въвеждат много по-строги ограничения на движението и основните
свободи. На следващия ден мерките вече бяха приложени в цялата
страна. Допълнителните мерки предвиждат ограничения върху
пътуването с изключение на терапии или други медицински показания,
закриване на всички културни центрове (кина, театри, музеи и др.) и
отмяна на спортни събития и публични събирания. На 11 март 2020 г.
правителството затвори всички барове, ресторанти и магазини с
изключение на пазарите на храни и аптеките (и още няколко
Responses to COVID-19 and States’ Human Rights Obligations: Preliminary
Observations, Amnesty International Public Statement, 12 March 2020, Index Number: POL
30/1967/2020.
31
Ibidem.
32
Human Rights Dimensions of COVID-19 Response, Human Rights Watch, 19 March
2020,
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19response#_Toc35446585.
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изключения) в цялата страна. Хората, които не се подчиняват на
ограниченията за пътуване без основателна причина, могат да бъдат
глобени до 206 евро и да се изправят пред тримесечен затвор33. Всички
училища и университети в цялата страна също бяха затворени.
Когато се въвеждат карантина и изолационни мерки, те следва да
бъдат за определен период, да подлежат на преразглеждане и трябва да
се подбере най-малко ограничителната алтернатива, когато са налични
няколко варианта и при възможност без риск за пълноценното
упражняване на другите права на човека. С цел да се засили
общественото доверие и сътрудничество следва да се зачита
достойнството на индивидите, като им се предостави възможно найголям контрол върху живота им34. Всички мерки, ограничаващи
свободата на движение, следва да бъдат доброволни, когато това е
възможно. Ако е необходимо все пак да се въведе карантинна система,
правителството има задължение да я осигури и да я изпълнява в
съответствие със международните стандарти в областта на правата на
човека, по-специално да осигури хуманното отношение спрямо
подложените на такива мерки и да предложи ефективна система за
мониторинг и преглед. В някои случаи наложените забрани за пътуване
от и до райони с голям брой случаи на COVID-19 често засяга хора,
които се опитват да стигнат до домовете и семействата си.
Световната здравна организация обикновено съветва да не се
налагат ограничения за пътуване в държави с разпространение на
COVID-19 освен в малък брой случаи поради рисковете от този подход.
До последния възможен момент организацията се стреми указанията ѝ
да отчитат, че „ограниченията могат да прекъснат необходимата
техническа помощ, да нарушат бизнеса и да имат отрицателни социални
и икономически последици за засегнатите държави“, освен това
„ограничаването на движението на хора и стоки по време на извънредни
ситуации, свързани с общественото здраве, е неефективно в повечето
ситуации и може да отклони ресурси от други интервенции“35. Когато се
налагат ограничения и забрани за пътуване, те трябва да са при спазване
на задълженията, съдържащи се в МПГПП, както е посочено в член 13,
тълкувани в съответствие със описаните по-горе принципи от Сиракуза,
включително да бъдат недискриминационни, законосъобразни,

33

Ibidem.
ICCPR General Comment No.29, States of Emergency) Article 4), UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), par. 10.
35
WHO, Updated WHO recommendations for international traffic in relation to COVID-19
outbreak, 29 February 2020, https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_
traffic-rev/en/.
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необходими и пропорционални, т.е. да бъдат най-малко
ограничителната алтернатива.36
В средата на м. февруари 2020 г. шестнадесет авторитетни учени
в областта на международното право, свързано със здравеопазването,
излизат със становище в The Lancet, че въвежданите във връзка с
COVID-19 забрани за пътувания от правителствата нарушават
Международните здравни правила от 2005 г., доколкото държавите не
могат да предприемат допълнителни здравни действия изключително
като предпазна мярка, а те трябва да бъдат съобразени със
съществуващите „научни принципи“, „научни доказателства“ и
„препоръки на СЗО“37. С над 2,5 милиарда души, които ежегодно се
придвижват в рамките на около 4000 летища, подобни бъдещи огнища
на инфекциозни заболявания са неизбежни и отговорите, в които са
заложени паника, дезинформация, расизъм и ксенофобия, едва ли биха
ни спасили от подобни пандемии.
В заключение следва да се има предвид, че ситуацията на
глобална пандемия след 11 март 2020 г. е предизвикателство пред
международното право и е наложително преосмислянето на определени
международноправни норми, както и на баланса между защитата на
общественото здраве и правата на човека. Предприемането на мерки
като карантина, социална изолация на населението и ограничения на
свободата на движение е неизбежно в отговор на разпространението на
COVID-19, но задача именно на международната общност е
проследяването те да бъдат необходими, законосъобразни,
недискриминационни и пропорционални. За преодоляването на
пандемията COVID-19 са необходими усилията на цялата
международна общност – индивиди, частен и публичен сектор,
неправителствени организации, държави, международни организации.

CESCR General Comment No.14, par. 29. Вж. също Станин М., Ограничаването на
субективни права според международното право, сп. „Международна политика“, бр.
1/2006, с. 127.
37
Roojin Habibi, Gian Luca Burci, Thana C de Campos, Danwood Chirwa, Margherita Cinà,
Stéphanie Dagron, Mark Eccleston-Turner, Lisa Forman, Lawrence O Gostin, Benjamin
Mason Meier, Stefania Negri, Gorik Ooms, Sharifah Sekalala, Allyn Taylor, Alicia Ely
Yamin, Steven J Hoffman Do not violate the International Health Regulations during the
COVID-19 outbreak, The Lancet, February 13, 2020; https://doi.org/10.1016/ S01406736(20)30373-1.
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МЕДИЙНАТА ИНДУСТРИЯ В КОНТЕКСТА НА
МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова, Катедра
„Библиотечен мениджмънт и архивистика“, Университет по
библиотекознание и информационни технологии, гр. София
Резюме: Развитието на информационните технологии създава
предпоставки за нови връзки между медии, телекомуникации и
информационни технологии. Обект на настоящата статия е
съществуващият опит в развитието на медиите и тяхната
нормативна уредба в европейски и световен план. Направен е преглед на
нормативните документи, касаещи свободата на словото и
интелектуалната собственост в средствата за масова информация на
Стария континент в ретроспективен план, като е обърнато специално
внимание на националноправната уредба на медийната индустрия в
България. Анализирани са отделни казуси, илюстриращи съвременното
състояние на медийната индустрия в света. Представена е системата
за задължителното депозиране – как тя действа в европейските
държави
с
изключение
на
Нидерландия
и
Швейцария.
Законодателството за медиите е в съответствие с европейското
законодателство и съвместната експертиза на Съвета на Европа и на
Европейската комисия. Традиционните, които следват определени
професионални стандарти, се придържат към етични норми и кодекси,
докато в новите медии всеки може да бъде автор, да пише без критерии
и да създава медийно съдържание, оценка на което е все по-трудно да
се направи. В днешно време, когато средствата за осведомяване се
увеличават, а медийното съдържание не повишава качеството си,
повече от всякога е необходимо да съществуват комуникационни
стратегии, изградени върху взаимодействието на медийните
потребители и авторите на медийно съдържание, как те възприемат
света и общуват помежду си, стъпили на историята и хронологичното
развитие на медиите и законодателството, свързано с тях.
Ключови думи: медия, медийна индустрия, интелектуална
собственост, авторско право, правна регулация.
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Abstract: The development of information technology creates preconditions
for new connections between the media, telecommunications and information
technologies. The subject of this article is the existing experience in the
development of the media and their regulatory frameworks at European and
world level. A review of regulations concerning freedom of expression and
intellectual property in the media on the Old Continent was made in retrospect,
giving special attention to the national legal framework for the media industry
in Bulgaria. Some case studies are analyzed to illustrate the current state of
the media industry in the world. The compulsory deposit system is presented how it operates in European countries except for the Netherlands and
Switzerland. Media legislation is in line with European legislation and the
joint expertise of the Council of Europe and the European Commission.
Traditional ones who follow certain professional standards adhere to ethics
and codes, while in the new media, anyone can be an author, write without
criteria, and create media content that is increasingly difficult to evaluate.
Nowadays, as media outlets increase and media content does not increase in
quality, it is more than ever necessary to have communication strategies built
on the interaction of media users and media content writers, how they perceive
the world and communicate with each other, have stepped up to the history
and chronological development of the media and the related legislation.
Keywords: media, media industry, intellectual property, copyright, legal
regulation.
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Живеем в свят на дигитални комуникации, социални медии и PR
революции, където границата между истината и лъжата е невидима. Във
все по-глобализиращия се свят човекът на XXI век има нужда от нови
културни ценности и практики. Печатните издания отстъпват на новите
медии в онлайн пространството. Медийната индустрия обгрижва
електронната култура, която развива конвергенцията в медиите, за да се
отговори на нарастващите изисквания на хората за качествен живот в
новото хилядолетие. Съвременното общество се свързва с независимо
творчество, интерактивна комуникация, свободен избор на образование
и теми за коментар, насърчавани от новите медии и цифровите
технологии в алтернативни пространства. В днешно време, когато
средствата за осведомяване се увеличават, а медийното съдържание не
повишава качеството си, повече от всякога е необходимо да съществуват
комуникационни стратегии, изградени върху взаимодействието на
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медийните потребители и авторите на медийно съдържание, как те
възприемат света и общуват помежду си, стъпили на историята и
хронологичното развитие на медиите и законодателството, свързано с
тях.
Обект на настоящия доклад е съществуващият опит в развитието
на медиите и тяхната нормативна уредба в европейски и световен план.
1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ
През юли 2005 г. Европейската комисия приема Конвенция за
защита на разнообразието на културното съдържание и артистичното
изразяване, известна като Конвенция на ЮНЕСКО за културното
разнообразие (Решение 2006/515/EO на Съвета, 18.05.2006).
Документът дефинира областта култура като „множество от
отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални
характеристики на обществото или на социална група, изключително
изкуство, литература, начин на живот, ценностни системи, традиции
и убеждения“. Културно съдържание обхваща стоки, услуги и
дейности в така дефинираната област, които имат следните
характеристики: представляват резултат от творческите усилия на
хората; имат културна стойност или значимост независимо от
икономическата си стойност; обект са на интелектуална собственост.
В примерния списък на културното съдържание експлицитно се
включват „аудиовизия и нови медии“ – филми, видеозаписи, радио- и
телевизионни програми, софтуер с развлекателно предназначение,
творчески rнтернет сайтове, виртуална реалност, радио- и телевизионни
услуги, разпространение на радио- и телевизионни програми, авторски
възнаграждения и такси за програми и др.“ (Огнянова, 2005 : 20).
Според Конвенцията културни индустрии са индустриите,
които произвеждат културно съдържание. Културни политики са
политиките на местно, регионално, национално или международно
равнище, които се отнасят до или въздействат върху всеки аспект на
културното изразяване на индивида, общността или обществото,
включително създаването, производството, разпространението и достъпа
до културни стоки и услуги. Обхватът на културните политики включва
„медийна индустрия – телевизия, радио, други медии, мултимедийни и
интернет проекти, филмова индустрия, музикална индустрия и др.“
(Стоянов, 2016).
Целите на културните политики включват създаване на
интегрирани културни стратегии, насърчаване на творческите дейности
и участие в културния живот, защита на материалното и духовното
културно наследство, насърчаване и развитие на плурализма, и в
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интернет, укрепване на културните индустрии, насърчаване и подкрепа
на новите и традиционните медии, развитие на международното
сътрудничество и изследванията за нуждите на културните политики,
мобилизиране на човешки и финансови, включително фискални ресурси
за култура.
Статусът на печата от гледна точка на европейските общностни
политики и законодателство е обект на политиката в областта на
конкуренцията и не е обект на европейската медийна политика.
Съществен инструмент за защита на интелектуалната собственост
в електронните медии е Директива 98/34/ЕС, която се отнася за услуги
на информационното общество, които се предоставят срещу заплащане
на базата на условен достъп. Директивата защитава носителите на права
– достъпът до произведенията или програмите се осъществява срещу
заплащане.
Класическите медии се променят. Това провокира ЕС да създаде
обща аудиовизуална политика, защото телевизията става основен
източник за информиране на обществеността, усъвършенства се
сателитният пренос на програми, появяват се търговските телевизии с
много реклама и забавни програми.
В сектора на електронните медии настъпва коренна промяна.
Развитието на информационните технологии създава предпоставки за
нови връзки и взаимно проникване между три сектора в
информационната сфера – медии, телекомуникации и информационни
технологии, които до този момент са били отделни. Очевидна е
необходимостта от конвергенция – в законодателството, в услугите, в
устройствата, които да отговорят на новите предизвикателства на
цифровата телевизия, електронните издания в интернет, гласовата
телефония в интернет и др. Затова през 1997 г. се появява Зелената книга
за конвергенцията – Green Paper on the Convergence of the
Telecommunications, Media and Information Technology Sectors. (Green
Paper on the Convergence, 1997).
Първият конвергентен регулатор (АGСОМ) е в Италия през 1997
г. Следва Финландия (FICORA), по-късно Швейцария – конвергентният
регулатор (OFCOM/BAKOM). През 2001 г. регулаторен орган създават
Босна и Херцеговина (CRA) и Австрия (KommAustria). Във
Великобритания конвергентният регулатор (OFCOM) е създаден през
2004 г., а на следващата година Норвегия обединява съвета по
концентрациите, института по кино и медийния регулатор в
конвергентен регулатор.
Преструктурират се Европейската комисия, специализираните
органи и експертни колегии на Съвета на Европа.
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Медийната политика на Съвета на Европа в областта на културата
има особена тежест. Нели Огнянова цитира Конституционния договор на
ЕС: „Съюзът и държавите членки насърчават сътрудничеството с
трети страни и с международни организации в областта на културата
и по-специално със Съвета на Европа.“ (чл. 3). Поради това правната
рамка на Съвета на Европа в областта на правата на човека и медиите
присъства паралелно с общностното право при определяне на принципи
и приоритети в областта на медиите (Огнянова, 2005:59).
Съветът на Европа защитава правата на човека, плуралистичната
демокрация и върховенството на правото, опазва европейската културна
идентичност и многообразие, търси решения на проблемите, пред които
е изправено европейското общество, работи за укрепване на
демократичната стабилност в Европа чрез подкрепа на политическите,
законодателните и конституционните реформи. България е член на
Съвета на Европа от 1992 г. (Statute of the Council of Europe. 05.05.1949).
Политиката на Съвета на Европа в областта на медиите се дефинира в
актовете на европейските конференции на министрите по политиката в
областта на медиите. Работните приоритети на експертните структури в
областта на медиите към Съвета на Европа са в областта на електронните
медии и интернет.
Конституционният договор в ЕС подчертава значението на
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и
прилагането ѝ от Европейския съд за правата на човека, с което се
демонстрира желанието за единни европейски стандарти в областта на
защитата на свободата на човека, включително в областта на словото и
медиите.
2. РЕГУЛАЦИЯ В МЕДИИТЕ
Медийните регулатори в европейските страни силно се
различават. Основен въпрос при законодателната уредба на регулатора
е да се гарантира неговата независимост, способността му да следва
регулаторна политика без интервенция / намеса на правителство,
политически сили, един или друг оператор. „Индикатор за измерване на
степента на независимост са: Кой избира членовете на регулаторния
орган? Какви са изискванията към кандидатите за членове?
Гарантирани ли са мандатите? На кого докладва регулаторът? Как се
финансира? Има ли правителствени институции, които могат да
отменят решенията на регулатора, различни от съда? Как
регулаторът наема администрацията си?“ (Огнянова, 2005 : 89).
Статут на регулаторите: Те са извън правителствената
структура. В Дания и Великобритания те се посочват от правителството
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или от определен министър. В България регулаторът по закон е
независим специализиран орган, чиято дейност се финансира от
бюджета. Членове на регулатора са между трима и десетки членове. В
Холандия – 3, САЩ – 5, Италия – 7, Великобритания, Ирландия,
Франция, Словакия, Словения, Естония, Унгария, Полша – 9, Португалия
– 11, Чехия – 13. Регулаторът има своя администрация. Независимостта
на регулаторите се осъществява чрез различни мерки. Решенията
подлежат на съдебен контрол. В България няма изискване за отчет пред
някого, изискването е публикуване на годишен доклад.
Регулаторите в Австрия, Германия и САЩ се отчитат пред
парламента. Регулаторите взаимодействат тясно с регулаторите в
областта на телекомуникациите и конкуренцията, както и с органите,
които имат правомощия по защитата на интелектуалната собственост.
Финансирането на медийните регулатори в Европа е свързано с
финансирането на обществените оператори.
3. РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
ОПИТ
„Хиляди години писмените знаци са дълбани в глина и камък,
драскани по восък, дървесна кора или кожа; рисувани върху бамбук,
папирус или коприна – но винаги в един екземпляр и с изключение на
надписите по паметниците винаги за минимален брой читатели. И ето
че в Китай, между II и VI век са изобретени хартията, тушът и
печатането с помощта на гравирани дървени кубчета, което позволява
да се изработват и разпространяват множество копия от една творба.
Минават хиляди години преди тази идея да се възприеме от далечната
и изостанала Европа. И тогава книгите изведнъж започват да се
печатат по целия свят. Точно преди да бъде изобретена преносимата
преса – около 1450 г. – в цяла Европа не съществуват повече от няколко
десетки хиляди книги, и всичките писани на ръка (толкова горе-долу има
и в Китай, но около 100 г. пр. Хр., а десет пъти по толкова има в
Голямата библиотека на Александрия). 50 години по-късно – около 1500
г., отпечатаните книги вече са десет милиона. Знанието става
достъпно за всеки, който може да чете. Магията е навсякъде.“ Така
Карл Сейгън приветства революцията на печатарската преса в
телевизионния сериал и едноименната книга „Космос“ (Сейгън, 2006).
Печатарската преса е първата технология, защитена по
смисъла на авторското право. Преносимият тип печатарска преса е бил
разработен от Йохан Гутенберг в Германия около 1440-та година и
донесен в Англия от Уилям Какстън през последната четвърт на XV век.
Преди това не е било чак толкова важно да се мисли за правата на
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авторите на книги, защото производството на книги било толкова скъп и
продължителен процес, че всъщност само малко от тях били
размножавани (Самюълс, 2006:21).
През 50-те години на XVI век с кралски декрет е основана
Печатарската компания (Така се нарича Лондонската гилдия на
печатарите, книговедците, книготърговците, основана през 1577 г., която
до 1911 г. упражнява авторскоправен монопол в Англия, чието изискване
е всички издания да бъдат регистрирани в сградата, където се помещава
гилдията), която упражнява ефективен контрол върху отпечатването и
разпространението на книги в Англия. Това не само обслужва интереса
на короната за регулиране на съдържанието на книгите, но и защитава
инвестициите на първото подобно предприятие в издаването на дадена
книга чрез ефективно елиминиране на пиратството. Освен това, както и в
други държави в Европа, авторите отправяли петиции към Короната за
изключителното право да отпечатват своите книги в страната за
определен брой години.
В края на XVII век възраженията срещу специализираните
„монополи“ започват да се увеличават и през 1694 г. Парламентът
позволява да отпаднат старите Лицензионни наредби на печатарите.
Издателите оспорват това, тъй като имат обичайното право на
изключителност върху издаваните от тях творби, но според Закона това
право вече не е валидно. В началото на XVIII век те лобират пред
Парламента да възобнови старите лицензионни наредби, но Парламентът
отказва. В замяна през 1710 г. Парламентът приема забележителен закон,
с който за първи път се защитават правата на авторите, а не на издателите
на книги. Той е назован „Законодателен акт за насърчаване на знанието
чрез прехвърляне на правата върху екземплярите от отпечатани книги
върху авторите или купувачите на тези екземпляри през споменатите за
това периоди“.
Новият законодателен документ представлява много точен баланс
на интереси. От една страна, правата на авторите са доста разширени,
докато мерките срещу нарушаването на закона са сурови. От друга
страна, има обаче и сериозни ограничения върху новите права на
авторите. Първо, правата по тази наредба имат давност не повече от 28
години. Освен това авторите са задължени публично да регистрират
своите претенции за авторство, за да защитят „множество лица“, които
„поради невежество“ биха могли евентуално „да извършат нарушение на
този Законодателен акт“. Друго изискване гласи, че авторите,
регистрирани съгласно този закон, се задължават да доставят девет
екземпляра от всяка книга на посочения в него пазач на склад, които са
предназначени „за използване в Кралската библиотека, библиотеките на
университетите в Оксфорд и Кеймбридж, библиотеките на четирите
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университета в Шотландия, Библиотеката на колежа Сьон в Лондон и
библиотеката, известна като „Библиотеката към Факултета на адвокатите
в Единбург“. Неизпълнението на тази доставка може да доведе до
конфискуване на стойността на отпечатания тираж плюс 5 лири за всеки
недоставен екземпляр.
Общественото радиоразпръскване възниква в Европа през 20-те
години на ХХ век. В различните държави на континента до края на
Втората
световна
война
се
формират
самостоятелни
правноорганизационни модели на функциониране на радиото. Общото на
тези модели е, че първоначално излъчването на радиопрограми се
осъществява от субекти на частното право. Впоследствие в част от
страните държавата поема като компетентност задълженията по
поддържането на радиостанциите. Други държави приемат, че
радиоразпръскването трябва да бъде еднакво отдалечено както от
политическото влияние, така и от корпоративните интереси на
стопанския живот. Така се формира и идеята за обществените медии –
независими публичноправни организации (Николова, 2006).
Дейността на средствата за масово осведомяване (печат, радио,
телевизия) се основава на принципа за свободата на словото. Този
принцип на медийната дейност е приет за първи път от националното
събрание на Франция и е залегнал в чл.11 на Всеобщата декларация за
правата на човека и гражданина от 26 август 1789 г.: „Свободната
размяна на мисли и мнения е едно от най-скъпоценните права на човека.
Всеки гражданин може, ще рече да говори, да пише, да печата свободно,
само при условие да не злоупотребява с тази свобода в случаите,
определени от закона.“ (Друмева, 1995:525).
Декларацията подчертава особеното значение на публичното
разпространение на информация за развитието на обществото. Свободата
на словото придобива три проявления – правото да се изрази мнение,
правото да се противостои на произвола и правото на всеки да бъде
критичен към властта (Георгиев, 1997, № 3-4, с. 37).
Сравнителноправният анализ на нормативната уредба на
печатните медии през XIX век в някои европейски държави свидетелства,
че свободата на печата е общочовешка ценност, като е провъзгласена в
редица конституции, които ще бъдат представени.
Разпоредбата на чл. 55 от Швейцарската конституция от 1874 г.
гласи: „Свободата на печата е гарантирана.“
Холандският основен закон от 1887 г. обявява независимостта на
печатните средства за масово осведомяване: „Никой не се нуждае от
каквото и да било предварително разрешение за публикуване в печата на
своите мисли или мнения, но всеки е отговорен за тях по закона.“ (чл. 7)
(Петков, 1993 : 88).
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Германската конституция от 1919 г. въвежда правото на мнение и
слово в разпоредбата на чл. 118 по следния начин: „Всеки германец има
правото в границите на общите закони да изразява свободно своето
мнение чрез думи, писания, печатане, образи или по всеки друг начин.
Никакво условие, произтичащо от занятие или служба, не може да го
лиши от това право и никой не може да му наложи изправление на вреди,
защото го е използвал. Цензура не съществува обаче, колкото се касае до
кинематографите, законът може да внесе изменения в това начало.“
(Баламезов, 1993:186).
В разпоредбата на чл. 26 от Италианската конституция от 1848 г.
се прави разграничение между печатните издания със светски характер и
книгите с духовно съдържание: „Печатът ще бъде свободен, но един
закон ще обуздава злоупотребите.“
В Шведската конституция от 1809 г. свободата на печата е уредена
чрез разпоредбата на чл. 86: „Под свобода на печата трябва да разбираме
правото на всеки швед да публикува съчинения без никаква
предварителна пречка от страна на публичната власт; правото да не може
впоследствие да бъде преследван поради съдържанието на тия съчинения
от друго място, освен от законно установени съдилища; правото да не
може да бъде наказан за това обнародване, освен в случая, когато
съдържането бъде в противоречие с формален закон, въведен за
осигуряване на публичния мир, без да препятства за разпространението
на светлината. Всякакви актове и протоколи по какъвто и предмет да
бъдат те, с изключение на протоколите, държани в министерския съвет и
пред краля по въпроси на военно командване, могат да бъдат
обнародвани в печата без съкращения. Не ще могат да бъдат печатани
актовете и протоколите на администрацията на банката или държавния
дълг, отнасящи се до въпроси, които трябва да бъдат държани в тайна.“
Конституцията признава за конституционни закони: конституцията,
органическия закон за парламента, органическия закон за
престолонаследието и закона за свободата на печата – факт, който
свидетелства за една напреднала медийна регулация в Швеция
(Баламезов, 1993:174).
Конституцията на Белгия от 1830 г. приема, че печатът е свободен,
цензура не може да бъде упражнявана или въведена, от никой не може да
се иска залог (чл. 18). Белгийската медийноправна уредба въвежда т. нар.
каскадна отговорност при публикуването на печатни материали
(степенувана система): „Когато авторът е познат и живее в Белгия,
издателят, печатарят или разпространителят не могат да бъдат
преследвани.“ Това предполага, че отговорност носи авторът, ако той е
известен. Ако не е познат авторът, отговорност носи издателят. Ако не са
познати авторът и издателят, отговорност носи печатарят. В случай че не
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са известни авторът, издателят и печатарят, отговорност носи
разпространителят (Баламезов, 1993 : 184-185).
Историята на радиоразпръскването в Германия започва в периода
на Ваймарската република (1919-1933 г.), споделя М. Мартинез
(Martinez, 1998). На 24 октомври 1923 г. държавното дружество Deutsche
Stunde AG започва да излъчва редовно и ежедневно първия радио канал
An Alle. Радиоразпръскването е контролирано от Министерството на
пощите, въпреки че частните лица също имат правото да участват в
управлението на радиото. Пощите на Райха нямат достатъчно
икономически средства за инсталирането и развитието на
инфраструктура от самите тях. По тази причина държавата допуска
навлизането на частен капитал в управлението на радио каналите. През
1923 и 1924 г. са създадени 8 регионални дружества, които създават през
1925 г. Радиодружество на Райха (Reichsrundfunkgesellschaft – RRG).
Тези дружества излъчват програми в съответните регионални граници
чрез държавни съоръжения, за което се нуждаят от разрешение от
Министерство на пощите. В това дружество държавата участва с 51 % от
капитала, като остатъкът от 49 % е частна собственост (Николова,
2003:40-52).
Във Великобритания на 18.10.1922 г. е основана частната
компания Би Би Си (ВВС – British Broadcasting Company). Организацията
представлява съвкупност от рекламни и производствени предприятия.
Радиоразпръскването във Великобритания започва на 14.11.1922 г. С
лицензия на Министерството на пощите е разрешено управлението на 8
радиостанции (Barendt, 1993:10).
Във Франция редовни радиопредавания започват през февруари
1922 г., като чрез предавателя, монтиран на Айфеловата кула, се излъчват
търговски съобщения и бюлетини за времето. През 1922 г. е създадено
частно дружество „Радиола“, което също започва предавания, а през
януари 1923 г. в ефира се появява предавателят на Висшето телеграфопощенско училище. През същата година е образувана Companie Francaise
de Radiophonie (Френска компания за радиоразпръскване), която поема
под своя контрол предавателите в Левалоа и Клиши, а след
преименуването на дружеството „Радиола“ в „Радио Париж“,
присъединява и него към структурата си (Димитров, 1980:20-21).
Радиоразпръскването в Италия е осъществявано по силата на
Закон № 395 от 30.06.1910 г. Въз основа на него държавата предоставя
със законодателен кралски декрет № 655 от 01.05.1924 г., превърнат в
Закон № 473 от 17.04.1925 г., изключителното право за разпространение
на програми чрез концесия. Концесията (разрешителното) е предоставена
на Unione Radiofonica Italiana (URI) (Pace, 1996:153).
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Радиоразпръскването в Испания започва през 20-те години на ХХ
век. През февруари 1924 г. е създадена Националната асоциация на
радиоразпръскването в Барселона Asosiacion Nacional de Radiodifusion de
Barcelona). Тя е резултат от появилите се в някои градове търговски
дружества на радиолюбителите. Първата радиостанция, която започва да
излъчва на 14.11.1924 г., е Радио „Барселона“ (Garitaonandia, 1997:130131) и (Multigner, 1997:272).
През 70-те години на ХХ век в държави като Гърция, Португалия
и Испания настъпва демократизиране на съответните общественополитически системи, в резултат на което възникват нови
конституционни текстове в областта на средствата за масово
осведомяване. Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Конституцията на Гърция
гласи: „Всеки има право да изразява и да разпространява своите мисли
устно, писмено и чрез печата, като спазва законите на държавата.“
(Петков, 1993:85).
Конституцията на Португалия гласи: „Чл. 37 (1) Всички имат
право да изразяват и да разпространяват свободно мисълта си чрез слово,
образ или всяко друго средство, както и правото да информират, да се
информират и да бъдат информирани, без пречки или дискриминации. (2)
Упражняването на тези права не може да бъде възпрепятствано или
ограничено от какъвто и да е вид или форма на цензура. (3) Допуснатите
нарушения при упражняването на тези права се третират в съответствие
с общите принципи на наказателното право и разглеждането им е от
компетентността на съдилищата. (4) На всички лица – физически и
юридически, се осигурява правото на отговор и на опровержение, както
и правото на обезщетение за нанесени вреди, при равни и ефективно
гарантирани условия.“ (Неновски и др., 1994:236-237).
Нормата на чл. 2, ал. 1 от Конституцията на Испания посочва, че в
страната са защитени правата на свободно изразяване и разпространяване
на мисли, идеи и мнения чрез слово, писмено или по друг начин; на
свободно предаване или получаване на информация. В чл. 2 от основния
закон е подчертано изрично, че упражняването на тези права не може да
бъде ограничавано от всякакъв вид предварителна цензура (Неновски и
др., 1994:15-16).
През 1983 г. Холандия приема Конституция, която отменя
основния закон от 1887 г. Новият закон урежда правилата относно
радиото и телевизията. Не съществува предварителна цензура върху
съдържанието на радиоразпръскването и телевизионните предавания (ал.
2). Никой не е длъжен да представя мисли или мнения за предварително
одобрение, за да бъдат те разпространени по какъвто и да е начин ... (ал.
3) (Неновски и др., 1994:186).
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През 1984 г. Конституцията на Швейцарската конфедерация е
допълнена (Стойчев, 2002:90-91). Приет е нов чл. 55а, който в ал. 1
приема, че законодателството относно радиото и телевизията или другите
средства за разпространение на програми и информация е от
компетентността на Конфедерацията.
Медийният регулатор на Република Македония е Агенция за
аудио и аудиовизуални медийни услуги. Акцент в работата ѝ е
финансовата независимост, казва в интервю за БГНЕС д-р Зоран
Трайчевски, директор на Агенция за аудио и аудиовизуални медийни
услуги на Република Македония. „През последните 20 години
финансовата независимост се оказа главният фактор, за да може
медийният регулатор да бъде независим. Имаме собствени приходи от
радиа, телевизии и кабелни оператори... Това прави на година 2,3
милиона евро и ни гарантира тази независимост.“ Членовете на
Македонската агенция не зависят от властта и волята на политическите
партии в парламента, защото мандатът им е 7 години. Македонската
агенция е най-старият медиен регулатор на Балканите, който е създаден
през 1997 г. (Трайчевски, 2016).
Необходимостта от ретроспекция на международния опит в
областта на интелектуалната собственост се обуславя от глобалното
влияние на дигиталното пространство в съвременното общество. Ето
защо са анализирани отделни казуси, илюстриращи съвременното
състояние на медийната индустрия в някои страни от Европа и Америка.
В САЩ значението на печата се подчертава като четвърти клон на
държавната власт, а радиото и телевизията като пети клон на държавната
власт, които функционират независимо от законодателната,
изпълнителната и съдебната власт (Танчев, 1989:325-326).
Национален закон за авторското право на САЩ се подписва на 31
май 1790 г. Това е „Законодателен документ за насърчаване на знанието“,
който предоставя на авторите на „географски и морски карти
/единствените творби, специално споменати в оригиналния
законодателен акт за авторското право от 1790 г. са картите и схемите
(навигационни схеми)/ и книги“ изключителното право да „отпечатват,
препечатват, издават или продават“ своите творби за период от 28
години. Санкцията за нарушаване на тези права гласи, че „на подобен
нарушител … се конфискуват всички и всеки екземпляр …на такава
географска или морска карта, книга или книги и всички и всяка печатна
кола …, които са част от тях … в полза на автора или собственика …,
който унищожава същите. И всеки подобен нарушител или нарушители
се глобяват и им се налага да платят сумата от 50 цента за всяка
печатна кола, намерена в негово или тяхно притежание …, в
противоречие с истинската цел и значение на този законодателен
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акт…“ За баща на американското авторско право се счита Ноа Уебстър.
Той се преборва да получи авторскоправна защита не само на своите
успешни ръководства по правопис и речници, но и по принцип за всички
автори. Под знамето на Документите на Конфедерацията /първото
название на Конституцията на САЩ (1781-1789 г.)/ той лично пътува из
страната, за да лобира пред всеки законодателен орган да приеме
законодателен акт за авторското право. В този закон не се споменава
нищо за музиката. Конгресът добавя музиката към видовете творби,
които да бъдат под закрилата на федералното авторско право, през 1831
г. През 1878 г. Едисон и Чарлс Бачълър правят своето изобретение
фонографа – машина, която възпроизвежда вярно звука.
Светът се променя. Конгресът на САЩ реагира, преразглежда
основно авторското право. През 1909 г. се въвежда специална
компенсационна система, станала известна като „задължителен лиценз“.
Така на композиторите се дава правото да избират дали да позволяват или
не да се правят записи на творбите им, както и да определят цената, която
пазарът би могъл да понесе за първия подобен запис. През следващите
две десетилетия още едно технологично постижение заплашва да
унищожи победата на композиторите – Лий де Форест, инженер от
компанията „Уестърн Електрик“, разработва вакуумна тръба „Одиън“,
която може да усилва радиовълните и да предава записана музика. Т.е.
плочите вече не са единственият източник на записана музика. С
инвестиране на пари за закупуване на радиоапарат вече може да се слуша
музика без пари. По това време списание „Билборд“ предупреждава, че
безплатната музика по радиото унищожават възможностите да се печелят
пари от изпълнения на живо или на запис, статията от 1922 г. е със
заглавие „Радиото се врязва в шоубизнеса“.
Новата индустрия – звукозаписите, напредъкът на технологиите,
разработването на магнетофона, ражда пиратството. Конгресът реагира
през 1971 г., като приема специална поправка, с която звукозаписите
придобиват отделно авторско право по федералния законодателен
документ. Така повечето грамофонни плочи, ленти и компактдискове
стават обекти на два вида авторски права – върху музиката и върху
звукозаписа. Авторското право върху музиката принадлежи на
композитора и се разпознава върху албума със символа ©. Авторското
право върху звукозаписа принадлежи на компанията за записи или на
изпълнителите и се разпознава със символа ®. До 70-те години на ХХ век
звукозаписите се съхраняват само в аналогова форма. Тогава инженерите
„изваждат“ звука по електронен път и го превръщат в серия от числа,
които могат да се съхраняват и възпроизвеждат от компютър. Първият
компактдиск е представен на обществеността през 1979 г. и само за
десетилетие той праща винилната плоча в историята. Цифровият
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звукозапис е съвършено различен от аналоговия звукозапис. Бъдещето
изведнъж става днес. Интернет позволява размяна на цифрови файлове,
съдържащи картини, музика, видеоклипове. През 1995 г. Конгресът
създава Законодателен акт за Правата за цифрово изпълнение на
звукозаписите. Успоредно с развитието на технологиите върви и
развитието на далекосъобщенията. Ражда се интернет – глобалната
телекомуникационна мрежа, която свързва компютрите из целия свят.
Създава се през 1969 г. като Агенция за нови изследователски проекти –
АРПАНет (АRPANet – Advanced Research Projects Agency). Някои от
функциите на интернет, също като телефона, не повдигат сериозни
проблеми от авторскоправен характер, защото обикновено не включват
пренасяне на информация, защитена по смисъла на авторското право,
например участие в чат рум (caht room) – разговор между много хора в
реално време; предаване на съобщения в момента (instant messaging),
които се появяват моментално в избрани компютри, ако са онлайн;
електронна поща (e-mail), при която съобщението се съхранява в
получателя „кутия“ до момента, в който получателят се включи в
интернет и т.н. С други думи, интернет бързо се превръща в
първостепенно средство за разпространение на информация по света,
включително и на защитените по смисъла на авторското право творби
(Самюълс, 2006:26-55 ).
4. НАЦИОНАЛНОПРАВНА УРЕДБА НА МЕДИЙНАТА
ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Стъпка към изясняването на проблематиката в България е
прегледът на националната законодателна рамка в страната.
Фундаменталните принципи относно развитието на медийния сектор
през Третата българска държава се съдържат в Търновската конституция
(Методиев, Стоянов, 1990:27) „Чл. 79. (1) Печатът е свободен...“.
В областта на средствата за масово осведомяване Търновската
конституция отстоява едни от най-демократичните достижения на
тогавашния цивилизован свят. Държавосфомиращият акт възприема
принципа за забрана на цензурата, провъзгласен още във френската
Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 г. (Токушев, 2004
: 265-266 и Манолова, 1999:3-12).
Българското медиазнание разглежда медийната политика като
съвкупност от регулаторните механизми на държавата и елементите на
обществените структури на журналистическата саморегулация
(Алфандари, 2000:75).
Регулаторните механизми почиват върху властническия метод на
социално поведение. Те в областта на средствата за масово осведомяване
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включват въвеждането на конституционна уредба и специално медийно
законодателство, създаването на обществени медии, обособяването на
регулаторен надзорен орган с административни функции. Въплътените в
Конституцията принципи имат важно нормативно значение, защото
служат за юридическа основа на медийното законодателство.
Основите на медийното законодателство са положени с
разпоредбата на чл. 88 от Конституцията, съгласно която „на гражданите
на Народната република се гарантира свободата на печата, словото“.
Конституцията, обнародвана на 6 декември 1947 г., следва традициите на
Търновската конституция. Различава се по това, че не забранява
цензурата. Втората разлика е, че на конституционно ниво се поставя
въпросът за структурата и мястото на един определен клон от държавното
управление – културата. Печатните медии и радиото са част от
културната сфера и са обединени в Комитет за наука, изкуство и култура
(КНИК). КНИК в Конституцията от 1947 г. е определен като част от
правителството (чл. 39, ал. 1).
Създаването на нормативна уредба е първата стъпка за
провеждането на медийната политика. Законодателят разглежда
дейността на средствата за масово осведомяване в два аспекта –
редакционно съдържание и телекомуникации.
Според Радомир Чолаков „поради огромната им важност медиите
съзнателно са извадени извън правната система“ (Чолаков, 2000 : 29).
През 1970 г. Съюзът на българските журналисти изработва проект
на Закон за средствата за масово осведомяване и го изпраща до
институциите за становище. В обхвата на текста попада дейността на
всички видове средства за масова информация. Въпросите, които
проектозаконът предлага да подлежат на правна регулация, са от сферата
на медийната и журналистическа саморегулация – изисквания към
журналистическата колегия, ролята и задачите на творческата
организация на журналистите. В параграф 48, т. 3 са изброени медиите,
чиято дейност се регулира от проекта за закон: „периодичният печат,
осведомителните агенции, осведомителните и други публицистични
емисии на радио- и телевизионното предаване и информационния и
научнопопулярния филм, както и звуковите, картинни и видеозаписи,
използвани за редовното информиране на обществеността“. Надзорните
функции спрямо средствата за масово осведомяване се предвижда да се
изпълняват от Държавен орган по печата и масова информация, който е
общественодържавен орган (§ 4, т. 1). Неговият състав се формира от
председател, избран от общото събрание на творческата организация на
българските журналисти, и представители, избрани от общото събрание
на творческата организация на българските журналисти, от обществените
организации – основни издатели на периодичния печат в страната, от
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българските осведомителни агенции, от радиото, от телевизията.
Председателят се утвърждава от Президиума на Народното събрание и от
Държавния съвет (§ 4, т. 1 и т. 2).
Компетентност на държавния орган по печата и масова
информация:

съдейства за развитието и усъвършенстването на дейността
за масова информация и средствата за нейното разпространение;

ръководи, подпомага и контролира предприятията,
занимаващи се с отпечатването и разпространението на периодични
издания;

полага грижи за разширяването и усъвършенстването на
материално-техническата база на средствата за масова информация;

ръководи Българската телеграфна агенция и дейността за
масова информация на радиото и телевизията;

упражнява
контрол
за
точното
прилагане
на
законодателството в областта на печата и масовата информация;

извършва регистрация на изданията от периодичния печат;

съгласува дейността по размяна на масова информация и
периодични издания с другите страни;

урежда всички въпроси, свързани с дейността на чуждите
кореспонденти и информационни агенции и представителства в страната,
като осигурява необходимите условия за тяхната дейност.
В България, както и в други държави, се променят общественополитическите условия, в резултат на което възникват нови
конституционни текстове. Новата Конституция в България от 1971 г.
провъзгласява ръководната роля на Българската комунистическа партия.
Основополагащ принцип на медийната дейност, въведен в
България през 1971 г., е свободата на словото и печата: „Гражданите имат
свобода на словото, печата, събранията, митингите и манифестациите.“
(чл. 54, ал. 1) „Тези свободи се осигуряват като на гражданите се
предоставят необходимите материални условия за това.“ (чл. 54, ал. 2).
Новата конституция продължава традициите на основния закон от 1947
г. да прогласява медийни норми от най-висок ранг, но и тя не забранява
цензурата (Конституция…, 1971).
Конституционният текст от 1971 г. дава правна основа и на
художественото творчество: „Авторските права върху произведения на
науката, литературата и изкуството, както и правата на изобретателите и
рационализаторите се закрилят от държавата.“ (чл. 26, ал. 1). Закрилата
на държавата се изразява в създаването на специална структура към
Комитета за култура и изкуство – Дирекция, преименувана през 1973 г. в
Агенция за авторско право. Следвайки основните принципи на
социалистическото развитие на обществената система, Конституцията от
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1971 г. поставя упражняването на правата на авторите в зависимост от
обществения интерес. Този интерес не може да бъде накърняван за
сметка на правата на авторите (чл. 26, ал. 3). В този смисъл е и
съдържанието на текущото законодателство в областта на авторските
права.
Законът за авторското право е приет през 1951 г., обн., изм., бр. 92
от 16.11.1951 г., попр., бр. 10 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1955 г.; ДВ,
бр. 35 от 1972 г. и доп., бр. 30 от 1990 г.; отм., бр. 56 от 1993 г.
Нормативен акт с особено значение за медийното право е Указ №
1086 от 12.07.1977 г. на Държавния съвет за работата с критичните
публикации. ДВ, бр. 56 от 19.07.1977 г., § 3 от Заключителната
разпоредба на акта предвижда изрично, че той влиза в сила един месец
след обнародването му.
Този акт предполага тясно сътрудничество между медиите и
държавните органи при постъпили жалби и писма на гражданите, които
провокират публикуването или излъчването на критични публикации
или предавания. Указът е отменен едва от Закона за достъп до
обществената информация през 2000 г. (ДВ, бр. 55, 2000 г.).
Съобразно акта средствата за масова информация са Българската
телеграфна агенция, вестниците, списанията, радиото, телевизията и
документалното кино.
След демократичните промени на 10 ноември 1989 г. медиите са
изведени от структурата на изпълнителната власт и поставени в
подчинение на Народното събрание. Периодът на парламентарнообществения надзор по отношение на тяхната дейност е твърде кратък (6
март 1990 г. – 22 декември 1990 г.).
Националното радио в България има 80-годишна история,
националната телевизия – 50. До 1990 г. двете електронни медии са
държавни, управляват се от правителството, разпространяват
съдържанието на радио- и телевизионните програми на основата на Закон
за далекосъобщенията. През април 1990 г. БНР и БНТ се учредяват като
юридически лица. На база на тогавашния Закон за далекосъобщенията и
подзаконови актове започват да функционират първите частни
радиостанции и телевизии, започва изграждане на първите кабелни
далекосъобщителни мрежи.
До 1990 г. в България не съществува специална правна
регламентация на съдържанието на радио- и телевизионните програми.
Първият опит за самостоятелна законодателна уредба на електронните
медии е Законът за радиото и телевизията през 1996 г., обнародван в ДВ,
бр. 77/1996 г., отменен с параграф 10 ПЗР ЗРТ, 1998 г. Действащият Закон
за радиото и телевизията е приет, за да въведе общностни стандарти в
регулацията – лицензиране, мониторинг на всички електронни медии –
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БНТ, БНР, други оператори, независимо от собствеността и начина на
пренос на програмите; да преобразува БНТ и БНР в обществени медии;
да въведе гаранции за авторските и сродните права в аудиовизията; да
въведе общностните стандарти по отношение на търговското слово –
реклама, спонсорство, пазар.
През 2003 г. парламентът приема Закон за филмовата индустрия,
обн. в ДВ, бр. 105 от 2 декември 2003 г., и нов Закон за
далекосъобщенията в отговор на факта, че от 1 януари 2003 г.
българските телекомуникации са напълно либерализирани с отпадането
на монопола на Българската телекомуникационна компания (БТК) върху
фиксираната
гласова
услуга.
При
либерализирането
на
телекомуникациите се предприема създаване на нов тип органи
(регулатори), които следят за спазване на правилата и за конкуренцията
на пазара. Някои регулатори се създават чрез отделяне от изпълнителната
власт (министерство), други се създават напълно самостоятелно –
например в области, в които функциите по държавно въздействие са били
изпълнявани от парламента. В България по първия начин е създаден
далекосъобщителен регулатор, който „поддържа дистанция“ спрямо
държавния орган (Министерство на транспорта и съобщенията) и
исторически обусловилия се монополен оператор (БТК), а сравнително
самостоятелно (без наследяване на правителствена структура) се създава
медийният регулатор (Национален съвет за радио и телевизия, Съвет за
електронни медии след 2001 г.), тъй като функциите по медийна
регулация преди това (от началото на прехода) осъществява парламентът
чрез специализираната медийна комисия.
Създават се регулатори и в областта на медиите – с правомощия в
областта на електронните медии, в областта на печата. Медийните
регулатори вземат независими решения както от властта, така и от пазара
(медийните оператори).
Конституцията на Република България – основният закон на
Република България, приета на 12 юли 1991 г. от 7-ото Велико народно
събрание, създава правна уредба на средствата за масова информация. Тя
разграничава два основни вида медии – печатни и електронни
(Конституция, 1991). Конституцията е вътрешен източник на
обективното авторско право на България. То се визира пряко в чл. 54, ал.
2 и ал. 3: „Свободата на художественото, научното и техническото
творчество се признава и гарантира от закона“ и „Изобретателските,
авторските и сродните на тях права се закрилят от закона“. В чл. 54, ал. 1
на Конституцията на Република България е утвърдено правото всеки да
се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и
да развива своята култура в съответствие с етническата си
принадлежност. Т.е. признава и гарантира свободата на художественото,
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научното и техническото творчество, но закриля само изобретателските,
авторските и сродните на тях права. Съгласно чл. 39, ал. 1 пък всеки има
право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено
или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. В разпоредбата на
чл .40, ал. 1 българският основен закон въвежда като фундаментален
принцип на медийната дейност свободата на печата и другите средства за
информация. По подобие на Търновската конституция. ( Николова, 2004,
№ 2 : 118) и за разлика от конституционните актове от 1947 г. и 1971 г.
(Николова, 2005, № 1 : 72 и 78) националният конституционен акт
отхвърля цензурата: „Печатът и другите средства за масова
информация са свободни и не подлежат на цензура.“
Конституцията предвижда ограничения за медийната дейност в
чл. 40, ал. 2: „Спирането и конфискацията на печатно издание или на
друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на
съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се
съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно
установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над
личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането
преустановява действието си.“
Тези мерки са „специални и крайни“ според конституционното
тълкуване, поради което следва да се разглеждат като „изключения от
принципната забрана на цензурата, съдържаща се в чл. 40, ал. 1“. Сред
посочените в чл. 40, ал. 2 основания за спиране и/или конфискация е
„накърняването на добрите нрави“. Конституционният съд изразява
становище, че „публичният морал представлява област, в която са
меродавни най-вече националните традиции и култура. Но
недопустимостта да се накърняват добрите нрави не се свежда само до
това да се спазват изискванията за обществено благоприличие,
формирани вследствие на традициите на даденото общество. В
обществен интерес е например добрите нрави да бъдат критерий при
формирането на подрастващите. От гледна точка на тази особена
социална ценност се допуска ограничение в програмното съдържание на
радио- и телевизионните оператори. (Николова, 2009 : 12).
Непряко въздействие върху регламентацията на авторското право
имат текстовете на чл. 17, ал. 1 до 3, където се казва, че правото на
собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
Собствеността бива частна и публична, като частната собственост се
обявява за неприкосновена.
Косвена връзка с медиите се открива и в чл. 41, ал. 1 и ал. 2: „Всеки
има право да търси, получава и разпространява информация.
Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата
и доброто име на другите граждани, както и срещу националната
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сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.“ и „Гражданите
имат право на информация от държавен орган или учреждение по
въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията
не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди
права.“ Медиите са основните източници на информация за обществото
– основното право на всеки – правото на истинна, обективна и пълна
информация.
Закон за задължителното депозиране на печатни и други
произведения (ЗЗДПДП, в сила от 1.01.2001 г., 29 декември 2000; загл.
изм. ДВ, бр. 42, 2009; в сила от 6.07.2009 г.) – предмет на ЗЗДПДП са
основанията и редът на депозиране на печатни и други произведения,
създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея с цел да бъдат
съхранени като част от националното културно наследство. На
задължително депозиране подлежат:
1.
произведения, тиражирани върху хартиен или друг носител
по печатарски или подобен на него способ – печатни произведения,
издадени от български физически или юридически лица; … където
спадат вестниците.
2.
произведения в дигитална форма, публикувани в
електронни комуникационни мрежи, предназначени за четене или
възприемане по други начини, разпространявани за обществено ползване
от български физически или юридически лица.
Законът определя още:

количеството на подлежащи на депозиране печатни и други
произведения – 12 екземпляра от печатните произведения в тираж над
300 бр., като има диференциране в зависимост от тиража и вида на
документа, например от отпечатаните в тираж до 100 броя се депозират
три екземпляра;

изисквания към депозираните печатни и други
произведения;

информацията,
идентифицираща
действителния
собственик на издателя;

срока за депозиране;

получателите на депозираните печатни и други
произведения: Националната библиотека „Свети свети Кирил и
Методий“ – за печатните произведения, …, произведения, тиражирани на
електронен носител, произведения в дигитална форма, публикувани в
електронни комуникационни мрежи за обществено ползване;

разпределението на депозираните печатни екземпляри.
Националната библиотека разпределя част от получените задължителни
екземпляри между други библиотеки по ред, определен в Правилника за
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прилагането на Закона, и съставя, обнародва и разпространява
националната библиография.
В закона се регламентират правата и задълженията при
депозирането и административнонаказателните разпоредби, които дават
представа за това, как се установяват нарушенията, как се извършва
съставянето на актове и издаването на наказателни постановления.
Правилникът за прилагане на Закона за задължителното
депозиране на екземпляри от печатни и други произведения (обн. ДВ, бр.
26, 12 март 2002; изм. ДВ, бр. 96, 30 ноем. 2005) съдържа разпоредби за:

обектите и субектите на задължително депозиране;

изисквания към задължителните екземпляри и ред за
депозиране;

разпределяне
на
задължителните
екземпляри.
Националната библиотека „Свети свети Кирил и Методий“ разпределя
част от получените депозитни екземпляри между други библиотеки в
зависимост от тиража. От 12-те броя депозирани екземпляри (при тираж
над 300 броя) два екземпляра остават в Националната библиотека и десет
се разпределят между Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив,
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Регионална
библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, библиотеката на Софийски
университет „Свети Климент Охридски“ и библиотеките на други
университети в страната, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ –
Велико Търново, Регионална библиотека „Стоян Чилингиров“ – Шумен,
Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас, Регионална библиотека
„Димитър Талев“ – Благоевград, Столична библиотека, Централна
библиотека на Българска академия на науките. При депозирани 4
екземпляра (тираж от 101 до 300 броя) се разпределят в първите четири:
Национална библиотека „Свети свети Кирил и Методий“, Народна
библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионална библиотека „Пенчо
Славейков“ – Варна, и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –
Русе. При тираж 100 броя – 1 екземпляр се разпределя за Народната
библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.
Определят се сроковете за депозиране на задължителните
екземпляри в зависимост от режима на отпечатването или създаването
им. Столичните вестници се депозират в деня на издаването им, а
извънстоличните – в тридневен срок от тяхното отпечатване.
За първи път закон за задължително депозиране е приет във
Франция през 1537 г., след това за известно време е отменен и после е
въведен отново. Депозирането на печатната продукция е имало за цел
контрол върху печата от страна на държавата. В същото време обаче
предоставянето на задължителен екземпляр дава възможност за единно
отчитане на печатните произведения и развитието на националната
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библиография. Системата за задължителното депозиране действа във
всички европейски страни с изключение на Нидерландия и Швейцария.
В България за депозиране на изданията се заговаря веднага след
Освобождението. През 1881 г. в приетия „Закон за свободата на печата“
Областното събрание на Източна Румелия постановява със специален
член задължителното предаване на два екземпляра от „всяко печатно
нещо“ в Областната библиотека в Пловдив. Глобата за неизпълнението
на закона е от 15 до 200 гроша. През 1883 г. в Княжество България се
приема „Закон за печата“. Чл. 43 гласи: „Издателите на периодическите
и непериодическите списания и каквито и да било печатни книги длъжни
са да изпровождат в Народната библиотека в София по два екземпляра
даром“. Глоби не се предвиждат.
През 1897 г. се приема специален „Закон за депозиране на печатни
издания в народните библиотеки“ по инициатива на тогавашния
министър на Народното просвещение Константин Величков. Основното
в него е, че „Всеки съдържател на печатници, литография или друго
подобно заведение е длъжен да дава безплатно в библиотеките в София
и Пловдив едновременно с обнародването по два екземпляра (всичко 4)
от всяка книга, брошура, вестник, списание, възвание, гравюра, карта и
въобще всяко напечатано или възпроизведено по друг начин
произведение и предназначено за обръщение на публиката“ и че се
задължава Народната библиотека в София да издава на всеки три месеца
библиографически бюлетин, който да изпраща „даром на всичките
държавни, окръжни и обществени учреждения“. С това се слага началото
на Текущата национална библиография на България.
Този закон претърпява множество допълнения и изменения през
годините. През 1976 г. се приема Указ № 1367 на Държавния съвет, чрез
който се разширява обхватът на видовете депозирани документи и се
увеличава количеството на депозираните екземпляри – 20 екземпляра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медиите в XXI век определят характера и функциите на
съвременната култура и са част от цялостния обществен живот.
Законодателството за медиите е в съответствие с европейското
законодателство и съвместната експертиза на Съвета на Европа и на
Европейската комисия. Традиционните, които следват определени
професионални стандарти, се придържат към етични норми и кодекси. В
новите медии всеки може да бъде автор, да пише без критерии и да
създава медийно съдържание, оценка на което е все по-трудно да се
направи.
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ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Станислав Павлов, докторант към катедра „Международно право и
международни отношения“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски“
Резюме: Генезисът на Световната здравна организация (СЗО) може
да бъде проследен в развитието на усилията на международната
общност от средата на деветнадесети век за регулиране на областта
на здравеопазването. Те са в отговор на пандемични заплахи за
територията на Западна Европа. Поради развитието на
корабоплаването и на железопътния транспорт, поради засилената
международна търговия и пътуванията холерата, а впоследствие
жълтата треска и бубонната чума напускат традиционните си
ендемични места в колониите и по-бедните страни и достигат до
икономически напредналите държави в Западна Европа. Много
европейци започват да вярват, че в средата на деветнадесети век би
могъл да настъпи период на реален напредък по отношение на
санитарните условия. Настоящата статия разглежда историческото
развитие на международното сътрудничество в областта на
здравеопазването от средата на XIX век до създаването на
Световната здравна организация през 1948 г.
Ключови думи: международни санитарни организации, карантина,
организации предшественици на СЗО.
HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL
COOPERATION IN HEALTHCARE
Stanislav Pavlov, PhD student at the Department of International Law and
International Relations, Faculty of Law and History, South-West University
"Neofit Rilski"
Abstract: The roots of the World Health Organization (WHO) can be traced
to the development of the international community’s efforts since the midnineteenth century to regulate health issues. They are in response to
pandemic threats to Western Europe. Due to the new technologies for
shipping and the development of rail transport, increased world trade and
travel, cholera and subsequently yellow fever and bubonic plague are leaving
their traditional endemic places in the colonies and poorer countries and
reach the economically advanced countries of Western Europe. Many
Europeans are beginning to believe that a period of real progress on
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sanitation could occur in the mid-nineteenth century. This article examines
the historical development of international health cooperation from the mid19th century to the creation of the World Health Organization in 1948.
Keywords: international sanitary organizations, quarantine, WHO
predecessors.
От националните мерки за карантина до международните
санитарни конференции
Официалното международно сътрудничество в областта на
здравеопазването датира от средата на деветнадесети век със свикването
на международните санитарни конференции да съгласуват
необходимостта от карантинни процедури за предотвратяване на
разпространението на болести, по-специално на холерата, без да се
засяга бързото нарастване на международната търговия. Първият етап
от международното сътрудничество в областта на здравеопазването се
свързва с осъзнаването и стремежа на националните държави да
обединят усилията си за защита на своите територии срещу болести,
внесени отвън. През втората половина на XIX век вследствие на
епидемията от холера в Европа и в периода между 1848 г. и 1850 г. са
постигнати първите усилия за насърчаване на международното
сътрудничество при налагането на морска карантина. В този контекст
1851 г. е от изключителна значимост за общественото здраве. Именно
тогава за първи път контролът върху инфекциозните болести влиза в
дневния ред на международната общност. По онова време, желаеща да
се справи с липсата на еднообразен правов ред, създаден от
фрагментирана и некоординирана уредба относно морската карантина,
Франция свиква първата международна санитарна конференция в
Париж, на която присъстват единадесет европейски държави и Турция 1.
Целта на тази конференция е да се обсъди приемането на единен кодекс,
приложим към карантинните мерки. Макар и ограничен в своя обхват –
обсъждани са само три инфекциозни болести, а именно: холерата, и в
по-малка степен чумата и жълтата треска – режимът, създаден през 1851
г., поставя основите на международното сътрудничество в областта на
Любопитен факт е, че всяка държава е представена от лекар и дипломат, като и
двамата могат да гласуват, но не непременно по един и същи начин.
Морските държави, по-специално Великобритания, искат да сведат до минимум
всички здравни разпоредби, които биха попречили на свободното развитие на
търговията. По отношение на общественото здраве, въпреки общоприетото схващане,
че чумата и жълтата треска са заразни болести, към онзи момент липсва съгласие, че
холерата е заразно заболяване.
1
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здравеопазването. В основата му стоят обаче революционните
икономически и социални промени, породени от индустриалната
революция, по-специално във връзка с масовото разрастване на
движението на стоки и хора по железниците и в резултат на развитието
на морския транспорт. По аналогичен начин бързият растеж на
градовете с голямо население, съставено предимно от бедни работници,
е причината за периодични епидемии, в частност на холера с пагубни
последици през първата половина на XIX век. Инициатор за свикването
на конференцията е френският министър на земеделието и търговията,
като целта е да се постигне съгласие относно минималните изисквания
за морска карантина и по този начин се облекчат търговията и
корабоплаването в Средиземноморието, като в същото време се полагат
грижи за запазване на общественото здраве2.
Преди тази дата превенцията на разпространението на
инфекциозни болести е прерогатив на държавите. Националните мерки
за карантина на кораби и пътници са традиционният отговор на
заплахата от пренос на болести. Приемането на карантинен кодекс във
Венеция през 1348 г. след разпространението на чумата от Крим в Генуа
е идеална илюстрация на тази утвърдена държавна практика. Първата
международна санитарна конференция отразява убеждението на
няколко европейски държави, че превенцията на трансграничното
разпространение на болести може да се управлява ефективно само
посредством международно сътрудничество. Държавите обаче не се
ръководят предимно от здравни съображения сами по себе си. Както е
посочено от Фидлер, произходът на международното сътрудничество в
областта на общественото здраве е в държавните и частните интереси за
свеждане до минимум на намесата в международната търговия чрез
фрагментиран набор от национални регламенти за карантина3 .
След конференцията от 1851 г. се провеждат поредица от
международни санитарни конференции, някои от които приемат
конвенции, но поради различни причини, включително продължаващо
несъгласие в науката, никоя от тях не стига до етапа на ратифициране.
През 1859 г. Франция свиква още една конференция в Париж, която
приема Конвенцията за проектиране, подписана на 30 август 1859 г. За
съжаление политическите събития в Европа предотвратяват влизането в
сила на този инструмент. През 1866 г. Франция отново свиква
конференция в Константинопол, като обръща специално внимание на
Howard-Jones, N., The Scientific Background of the International Sanitary Conferences
1851–1938,
(Geneva: WHO, 1975), http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62873/1/
14549_eng.pdf.
3
Fidler D. P. From International Sanitary Conventions to Global Health Security: The New
International Health Regulations (2005) 4 Chinese Journal of International Law, pp. 325-92.
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холерата, поради страха от разпространението ѝ от поклонниците от
Мека. Осем години по-късно, през 1874 г., Австро-Унгария свиква
конференция във Виена, която приема принципите на карантината и
предлага създаването на постоянна международна санитарна комисия.
През 1881 г. Съединените американски щати заедно със седем държави
от Латинска Америка, както и Хаити, Хаваи, Китай, Япония и Либерия,
организират конференция във Вашингтон, по време на която
вниманието за пръв път се съсредоточава върху въпроса за
международното уведомяване за инфекциозни болести. Американският
интерес към тези проблеми се потвърждава и от приет акт на
националното законодателство, който изисква кораб, пътуващ за САЩ,
да бъде инспектиран и сертифициран от служител на американското
консулство преди отпътуване.
Поради необходимостта да се контролира навлизането на холера
в Средиземноморския басейн от Изток, в Рим (през 1885 г.) и във
Венеция (през 1892 г.) се провеждат други конференции, като през 1892
г. е подписана първата Международна санитарна конвенция, касаеща
карантината и хигиенни практики против холера. В крайна сметка
именно на тази конференцията за първи път е одобрен международен
договор, макар и с много малък обхват, уреждащ морската карантина,
отнасяща се само за холерата и само по отношение на корабите,
пътуващи от изток на запад. Следва да бъде отбелязано, че това обаче не
е първата международна конвенция, която се занимава със здравни
въпроси. Конвенцията от 1878 г. за спазване на мерките, които трябва да
бъдат предприети срещу Phylloxera Vastatrix4, може да се разглежда
като първия многостранен инструмент, свързан с общественото здраве
като цяло, в по-ограничения контекст на борбата срещу болестите по
растенията. Новата международна санитарна конвенция е приета от
конференцията през 1893 г. в Дрезден, а през 1894 г. друга
международна конференция в Париж приема Международната
санитарна конвенция за защита на поклонението към Мека от болести и
за създаването на санитарна инспекция в Персийския залив. Новата
епидемия от чума в Бомбай през 1896 г. и сериозното ѝ разпространение
4

Филоксѐра или лозова филоксера е дребно насекомо с произход от югозападната
част на Северна Америка. В Европа е установена през 1863 г. едновременно във
Франция и Англия, за кратко време се разпространява в основните лозарски райони и
унищожава по-голямата част от европейските лозя.
В България е установена през 1884 г. Масовата ѝ поява налага да се изкоренят
съществуващите лозови насаждения (лози на собствен корен) и да се заменят с лози на
устойчива на филоксерата подложка. На 16 януари 1896 г. е издаден първият у нас
закон за растителна защита – „Закон за мерки против филоксерната зараза (чума на
лозата) и възобновяването на опустошените от нея лозя“, а датата 16 януари от 2006
г. Официално е обявена за ден на растителната защита в България.
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в различни части на света водят до свикването на два други форума –
във Венеция през 1897 г. и в Париж през 1903 г., като последната
конференция бележи началото на нов етап в международното
сътрудничество за борба с инфекциозните болести.
От наблюдение към институционализация: втори етап на
международното сътрудничество в здравеопазването
Основната цел на международните санитарни конференции и
конвенции от първия период е да хармонизират карантинните мерки. От
началото на ХХ век се появява нова парадигма в международното
сътрудничество. Според някои изследователи тя може да бъде
определена като „преминаване от карантина към наблюдение“5. В
светлината на нарастването на научните доказателства относно някои
инфекциозни болести епидемиолози започват да отстояват
наблюдението вместо карантина като международна стратегия за
обществено здраве. Наблюдението не е толкова ограничаващо
търговията, колкото карантината. Фокусът трябва да бъде поставен
върху пътниците, а не само върху стоки и товари. Това води до
сключването на Международната санитарна конвенция от 1903 г.
Съгласно чл. 11 от Санитарната конвенция от 1903 г. нито една стока не
може сама по себе си да предава чума или холера. Тя става опасна само
когато е заразена с чума или холера. Санитарната конвенция от 1903 г. е
и първият успешен опит да се регулират инфекциозните болести по
един цялостен, а не фрагментиран начин. Това се отнася както за
холерата, така и за чумата, тъй като ролята на плъховете при
разпространението на последното заболяване е научно документирана.
По този начин може да се идентифицира първата следа от глобалната
перспектива за обществено здраве в международното сътрудничество.
Конвенцията, договорена на конференцията от 1903 г., предвижда също
френското правителство да предложи създаването на „международна
здравна служба със седалище в Париж“. През 1907 г. на конференция в
Рим се приема уставът на тази нова организация – Office International
d'Hygiène Publique (OIHP), един от двамата предшественици на
Световната здравна организация. Основната цел на службата е да
събира и разпространява факти и документи от общ интерес за
общественото здраве, особено във връзка с холера, жълта треска и чума.
OIHP разширява интересите си отвъд този тесен мандат и включва в

Fidler D. Р. International Law and Infectious Diseases (Clarendon Oxford 1999), pp. 114–
21.
5

68

дейността си теми като пречистване на водата и заразяване с плъхове на
кораби, както и широк спектър от други инфекциозни заболявания6.
Санитарната конвенция от 1903 г. е изменена с Международните
санитарни конвенции от 1912 г. и 1926 г., за да се включат елементи на
международно сътрудничество. По-специално, Международната
санитарна конвенция от 1926 г. изисква незабавното уведомяване от
всяка държава на други държави, както и на Office International
d’Hygiène Publique за случаи на чума, холера, жълта треска, епидемия
тиф и едра шарка. През 1926 г., когато се състои Международната
санитарна конференция, делегатите все още са имали предвид
пандемията от грип през 1918 г. и необходимостта от разработване на
по-прогресивна
рамка
за
международно
сътрудничество.
Международната санитарна конвенция от 1926 г. е допълнена през 1938
г., като междувременно са предприети регионални усилия от страна на
американските държави с приемането на санитарната конвенция и
Панамерикански санитарен кодекс, влязъл в сила на 26 юни 1925 г.7
През същия период е постигнат напредък в съвместната работа
относно болести по животните с приемането през 1935 г. на
многостранни договори за контрол върху болестите по животните и
храните. Най-важният договор е Международната конвенция за
кампания срещу заразните болести на животните. Първите стъпки на
международното сътрудничество в областта на общественото здраве са
предимно от нормативно естество. Сътрудничеството не се основава на
никаква международна институционална рамка. Специалните
конференции служат най-вече като основа и рамка за международно
сътрудничество в областта на здравеопазването. Единствените
изключения са Константинополският висш съвет по здравеопазване,
създаден през 1838 г. и карантинният съвет на Египет, създаден през
1831 г. Първият орган е премахнат с Лозанския мирен договор с Турция.
Карантинният съвет на Египет, който до голяма степен е регулиран чрез
приемането на последователни международни санитарни конвенции, се
намира в Александрия и е създаден с оглед предотвратяването на
разпространението на холера и други болести от и сред поклонниците
по пътя към и от Мека. Анализирайки впоследствие статута на този
орган съгласно международното право, Международният съд (МС) на
ООН в тълкуването на Споразумението от 25 март 1951 г. между СЗО и
Египет (консултативно становище), приема, че Карантинният съвет на
Египет придобива определен международен характер в резултат на
Supra Бел.2.
Mbengue, Makane Moïse Public Health, International Cooperation, Max Planck
Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], August 2010.
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асоциирането с карантинната работа на представители на седем
държави, които имат правомощия в Египет в рамките на т.нар. режим
на капитулациите. През 1892 г. неговата същност като международна
здравна агенция става по-изразена в резултат на промени в структурата
на Съвета, извършени от Международната санитарна конвенция от
Венеция от същата година8.
През втория етап международното сътрудничество се изразява в
опити за създаването на международни здравни организации. Тези
структури, без да са международни организации в същинския смисъл на
думата, са създадени предимно на регионално равнище.
На
европейско
равнище
Международната
санитарна
конференция от 1903 г. приема предложенията, направени за първи път
във Виена (1874 г.), за създаване на международна здравна служба, а
през 1907 г. OIHP е създадена с постоянен щаб в Париж в резултат на
подписването на Споразумението за създаване на Международна
служба по обществено здраве. Съгласно споразумението OIHP по
принцип е отворена за членство от всяка държава. Всъщност няколко
неевропейски държави като САЩ са членове на OIHP. Де факто обаче
OIHP функционира предимно като регионална организация. Нейният
мандат е да поддържа и докладва епидемиологични данни, както и да
координира карантинните мерки. OIHP е разпусната през 1946 г. и
епидемиологичната служба е прехвърлена към Временната комисия на
Световната здравна организация (СЗО) през януари 1947 г.
Отвъд океана Панамериканското санитарно бюро (PASB) със
седалище във Вашингтон вече е основано въз основа на Резолюцията на
Втората Панамериканска конференция, свързана със санитарната
полиция през 1902 г., и в този смисъл то би могло да се разглежда като
първата международна здравна организация. PASB е институционален
отговор на избухването на жълта треска, която се е разпространила от
Латинска Америка до САЩ. През 1947 г. PASB е преименувано на
Панамериканска санитарна организация (PAHO). През 1949 г. тя е
интегрирана в СЗО като регионален офис, като същевременно запазва
статута си на автономна международна организация в съответствие с чл.
54 Конституция на Световната здравна организация. Името на
организацията отново е променено през 1958 г. в Панамериканска
здравна организация.9
Друга международна институция, а именно Международният
институт по земеделие, също е създаден преди OIHP. Съгласно
International Court of Justice (ICJ) in its Interpretation of the Agreement of 25 March 1951
between the WHO and Egypt (Advisory Opinion), аt para. 13.
9
Mbengue, Makane Moïse Public Health, International Cooperation, Max Planck
Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], August 2010.
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Конвенцията за създаване на Международен селскостопански институт,
подписана на 7 юни 1905 г., една от функциите на споменатата
организация е била да „познава новите заболявания по зеленчуците,
които биха могли да се появят в която и да е част на света“ (чл. 9, буква
г).
Международното сътрудничество в областта на общественото
здраве продължава да се институционализира все повече след Първата
световна война и определено надхвърля контрола върху инфекциозните
болести. В проектирането на международните здравни институции се
търси повече универсализъм. През 1922 г. в съответствие с чл. 23 от
Статута на Обществото на народите, засягащ, inter alia, превенцията и
контрола върху болестите, са създадени Комитет за здравеопазване към
Обществото на народите и здравна секция (наричани заедно здравната
организация на Лигата на нациите и известни с абревиатурата HOLN10).
Чрез дейността на HOLN няколко ваксини (напр. против дифтерия,
тетанус и туберкулоза) са стандартизирани по целия свят. Поради тези
причини HOLN се счита за една от най-успешните помощни агенции на
Обществото на народите. Основателите на HOLN са убедени, че всички
съществуващи международни здравни институции трябва да бъдат
поставени под ръководството на Лигата на нациите. Сливането никога
не се случва на практика поради отказа на САЩ да се присъедини към
универсалната международна организация. По този начин търсенето на
универсализъм е възпрепятствано, но не и отхвърлено11.
Въпреки тези недостатъци здравната организация на Обществото
на народите значително разширява предишната загриженост с
разпространението на инфекциозни заболявания, особено след като
епидемиите след Първата световна война стихват. Актуалните теми вече
включват имунизация, стандартизация на диагностични, профилактични
и терапевтични средства, хранене, жилища, физическа годност, рак,
обучение по обществено здраве, хигиена и др. По този начин дневният
ред на международното обществено здраве се разширява от тесния
фокус за предотвратяване на разпространението на инфекциозни
заболявания до много по-широките проблеми на общественото здраве,
които са познати и днес12.
Така двете международни здравни организации и една силна
регионална организация в Америка съществуват в някаква симбиоза до
HOLN – Health Organization of League of Nations.
Ibidem.
12
Charles Clift, The Role of the World Health Organization in the International System,
Centre on Global Health Security Working Group Papers, Working group on Governance,
PAPER 1, February 2013.
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създаването на СЗО след Втората световна война под егидата на
Организацията на обединените нации.
Институционализирането на международното сътрудничество,
свързано с общественото здраве, се запазва по време на Втората
световна война и придобива ново измерение. През 1943 г.
представители на 44 държави подписват във Вашингтон
Споразумението на ООН за помощна и рехабилитационна
администрация (UNRRA), подписано и влязло в сила на 9 ноември 1943
г. Създаден е здравен комитет, който да съветва администрацията на
UNRRA. Комитетът по здравеопазване е в основата на разработването и
приемането на Международната санитарна конвенция от 1944 г.
UNRRA е разпусната през юли 1946 г. Това развитие подчертава, че
общественото здраве се възползва от международното сътрудничество
както на нормативно, така и на институционално равнище.
Независимо от големия напредък в международното
сътрудничество през XIX век и през първата половина на XX век, само
няколко държави са официално обвързани с международните санитарни
конвенции или са членове на здравните организации. Едно проучване от
1949 г. показва, например, че от около 70 суверенни държави в света,
участващи в морското корабоплаване, 16 държави не са обвързани от
никаква международна санитарна конвенция13. Що се отнася до
въздушната навигация, 36 държави не са обвързани с никакво
международно споразумение. В борбата срещу международните
рискове за общественото здраве вече е необходима повече
универсалност. Международната система за сътрудничество след 1945
г. потвърждава тази необходимост, особено със създаването на СЗО.
Международното сътрудничество в областта на общественото
здраве след 1945 г. Световната здравна организация – стълб на
международното сътрудничество по въпросите на общественото
здраве
По време на Конференцията на ООН, проведена в Сан
Франциско през 1945 г., и вследствие на силен активен натиск на
бразилската и на китайската делегация е приета декларация, признаваща
здравето като област, с която Организацията на обединените нации
трябва да се справи14. През февруари 1946 г. Икономическият и
социален съвет (ECOSOC) в рамките на ООН свиква международна
здравна конференция. Мандатът на международната конференция е да
13
14

‘International Sanitary Conventions’ [1949] 1 British Medical Journal 22
Summary Report of Thirteenth Meeting of Committee II/3, 120.
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разгледа обхвата и подходящите механизми за международни действия
в областта на общественото здраве и да направи предложение за
създаване на единна международна здравна организация на ООН15.
Конституцията на СЗО е приета и отворена за подписване на 22 юли
1946 г. Подобно на много от учредителните актове на международните
организации Конституцията на СЗО е международен договор от особен
тип поради „характера си, който е конвенционален и в същото време
институционален“16.
След влизането в сила на нейната Конституция СЗО ефективно
съществува от 7 април 1948 г. като специализирана организация на ООН
за здравеопазване в съответствие с чл. 57 от Устава на Организацията на
обединените нации. Целта на СЗО е определена в чл. 1 Конституцията
на СЗО като „постигане от всички народи на възможно най-високо
равнище на здраве“.
От средата на XIX век до 1945 г. международното
сътрудничество в областта на здравеопазването означава преди всичко
сътрудничество в областта за контрол върху разпространението на
инфекциозни заболявания. Създаването на СЗО е синоним на
епистемиологичното развитие на международното сътрудничество в
здравеопазването. Тя поставя основата за предефиниране на значението
на здравето. Здравето вече не се определя единствено чрез
противопоставянето му на болестите. В съответствие с преамбюла на
Конституцията на СЗО здравето е дефинирано и концептуализирано
като „състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие, а не само липсата на болест или недъг“. Ето защо
международното сътрудничество в областта на здравеопазването се
стреми да обхване широк спектър от фактори, които насърчават
условия, в които хората могат да живеят здравословно, както и се
определят основните социални детерминанти на правото на здраве, като
храна и начин на хранене; жилище; достъп до безопасна и питейна вода;
адекватна канализация; безопасни и здравословни условия на труд и
здравословна околна среда. Тази концептуална еволюция се възприема
чрез конституирането на някои международни институции като
Организацията на ООН по прехраната и земеделието (FAO) за
разработване на хранителни стандарти с оглед опазване здравето на
потребителите и гарантирането на справедливи търговски практики в
търговията с храни. Концептуалната еволюция се забелязва и в някои от
механизмите, създадени за междуорганизационно сътрудничество в
областта на здравеопазването, като например съвместното партньорство
Final Act of the International Health Conference [done 22 July 1946] 9 UNTS 4 para. 1.
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict [Advisory Opinion]
[1996] ICJ Rep 66 para. 19.
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между СЗО и Програмата на ООН за околна среда (UNEP), както и в
рамките на Организационната програма за добро управление на
химичните вещества (IOMC). IOMC е създадена през 1995 г. с цел
засилване на сътрудничеството и засилване на координацията в
областта на химическата безопасност. Седемте участващи организации
на IOMC са FAO, Международната организация на труда (МОТ), UNEP,
Организацията на Обединените нации за индустриално развитие
(UNIDO), Институтът за обучение и изследвания на ООН (UNITAR),
СЗО и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР).
Освен предефинирането на здравеопазването новите ръководни
принципи за международно сътрудничество в областта на общественото
здраве са включени в Конституцията на СЗО. Нейният преамбюл поспециално определя „ползването на най-високия постижим стандарт на
здравето“ като „едно от основните права на всяко човешко същество“.
Впоследствие състоянието на здравето като едно от правата на човека
бе признато в редица международни и регионални инструменти в тази
област, а и от международни органи като Комитета по икономически,
социални и културни права (CESCR). В Общия си коментар № 14:
Правото на най-високия достъпен стандарт на здравеопазване (чл. 12 от
Пакта) Комитетът заявява, че здравето е основно човешко право,
необходимо за упражняването на други права на човека. Всяко човешко
същество има право да се наслаждава на най-високия достижим
стандарт на здраве, благоприятстващ да живее достоен живот. Особено
важно е да се отбележи споменаването от страна на Комитета на
основната роля на СЗО в международното сътрудничество.
Осъществяването на правото на здраве може да се преследва чрез
многобройни допълващи се подходи като формулирането на здравни
политики или прилагането на здравни програми, разработени от
Световната здравна организация.
Освен това с учредяването на СЗО се откриват различни форми
за международно сътрудничество в областта на общественото здраве и
се създават нови връзки между здравеопазването и други области. Така
например, в преамбюла на Конституцията на СЗО здравето е признато
като фундаментално за други области на международно сътрудничество
като поддържането на международен мир и сигурност. Тази по-скоро
новаторска визия е нов крайъгълен камък за общественото здраве. На 17
юли 2000 г. Съветът за сигурност на ООН прие своята първа здравна
резолюция (Резолюция 1308)17 относно отговорността му по
поддържане на международния мир и сигурност, като подчертава, че
17

UNSC Res 1308 [2000] [17 July 2000] SCOR 55th Year, 159.
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„ако пандемията от ХИВ/СПИН, не бъде предотвратена, тя може да
представлява риск за стабилността и сигурността“ (в преамбюла).
Същата резолюция предполага международно сътрудничество, като се
има предвид значението на термина „координиран международен
отговор“ (в преамбюла) към пандемията от ХИВ/СПИН.
Доста
фрагментираният
подход
към
международното
сътрудничество, преобладаващ през XIX и първата половина на XX век,
е преодолян чрез създаването на СЗО и налагането на универсализма в
нормативното и институционалното управление на общественото
здравеопазване. Както е посочено в преамбюла на Конституцията на
СЗО, организацията е създадена с цел сътрудничество между
договарящите се страни и с други за насърчаване и защита на здравето
на всички народи. Оттук нататък нормативната отговорност по
въпросите, свързани със здравето, е до голяма степен възложена на СЗО,
а сътрудничеството в областта на здравеопазването се основава
предимно на СЗО като „компетентна универсална организация“.
Първата световна здравна асамблея – органът за изработване на
политиката на СЗО – приема Регламент № 1 на Световната здравна
организация относно номенклатурата (включително съставянето и
публикуването на статистически данни) с оглед на заболяванията и
причините за смъртта18 относно унифицирането на статистическата
класификация на заболеваемостта и смъртността с цел съпоставимост.
Три години по-късно, през 1951 г., международното сътрудничество в
областта на здравеопазването е изправено пред безпрецедентно
предизвикателство с приемането на Международните санитарни
правила (ISR) с Регламент № 2 на Световната здравна организация от
четвъртата Световна здравна асамблея. Международните санитарни
правила преразглеждат съществуващите до момента международни
санитарни конвенции и ги заменят с единен код, основан на
съвременните епидемиологични принципи. Те се занимават с шест от
най-сериозните заразни болести: чума, холера, жълта треска, едра
шарка, тиф и повтаряща се треска. Приемането на Международните
санитарни правила е типична илюстрация на универсалния характер на
правомощията за вземане на решения на СЗО. Тези правомощия са
предвидени в Конституцията на СЗО, а тя би могла да създаде широк
набор от инструменти, за да насърчи международното сътрудничество в
областта на здравеопазването.
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CAUSA PERDUTA ЛИ E РЕФЕРЕНДУМЪТ В БЪЛГАРИЯ?
Светослав Мишев
Резюме: В историята на България са проведени пет референдума.
Първият е от 1922 г. и се отнася до съденето на виновниците за двете
национални катастрофи, вторият е от 1946 г. и е за превръщането на
страната от монархия в република, третият е от 1971 г. и е за
приемането на нова конституция, четвъртият е от 2013 г. и е свързан
с изграждането на нова атомна централа, петият е от 2015 г. и се
отнася до въвеждането на електронно гласуване. Три от петте
референдума нямат реални последици.
Ключови думи: демокрация, закон, народ, република, референдум.
IS THE REFERENDUM IN BULGARIA CAUSA PERDUTA?
Svetoslav Mishev
Abstract: Five referendums were held in Bulgarian history. The first one was
in 1922 and concerned the verdict of the guilty ones for the two national
catastrophes. The second one was in 1946 regarding the change from a
monarchy to republic. The third one is from 1976, related to the adoption of
a new constitution. The fourth one, held in 2013, concerned the construction
of a new nuclear power plant. The last one in 2015 concerns the
establishment of electronic voting. Three of those five referendums have no
substantial consequences.
Keywords: democracy, law, people, referendum, republic.
I. Въведение
За да отговорим на този въпрос, трябва да погледнем назад в
историята на страната и да анализираме опита, който има българският
народ с пряката демокрация. В историята на Третата Българска държава
са провеждани пет национални референдума, като за първи път
референдум е проведен на 19 ноември 1922 г.1, а последният е от 25
октомври 2015 г.2 Нека поразмишляваме върху няколко цифри и факти.
Първо, пет референдума за 136 години държавност средно аритметично
е един референдум на 27 години. Първият референдум е 43 години след
1
2

История на България по дати. София. 2008, с. 245.
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създаването на Третата българска държава, а гледайки исторически, ще
видим, че през периода на княжеството и царството е проведен само
един референдум. Монархиите априорно не обичат референдумите,
Търновската конституция не предвижда референдуми, нито каквато и да
е друга форма на пряка демокрация3. Това съответства на духа и
епохата, като добавим, че българският народ почти пет века е живял в
една абсолютна теократична монархия, поради което чувството за
свобода и демокрация му е неприсъщо, напълно се обяснява късното
провеждане на първия български референдум.
II. Изложение
Първият референдум в нашата история превръща народа в съдия
чрез въпроса да се съдят ли виновниците за националните катастрофи.
За провеждането се използват бяла и черна бюлетина. Бялата бюлетина
съдържа имената на 22-ма бивши министри от военновременните
правителства и означава „виновни“, а черните ги изкарват „невиновни“.
Допитването се свежда до вот на доверие или недоверие към
управляващите. Както се очаква, страданията от двете национални
катастрофи надделяват: 647 313 гласуват с бялата бюлетина, 223 584 – с
черната, а 55 000 са недействителните бюлетини. „Катастрофаджиите“
се озовават в Шуменския затвор, но до съдебната зала не стигат.4 Късно
или не референдум е проведен за първи път, но какво е качеството и
какъв е смисълът му? Уви, през 1922 г. народът е употребен
политически, референдумът на първо място се явява един отдушник на
разочарованието от сринатите мечти, а на второ място той има голяма
политическа полза за управляващите от БЗНС начело с Александър
Стамболийски, които чрез него се освобождават от голяма част от
своите политически противници. 74,33 % от народа са за съдене на
виновните, но нито един от обвинените не е осъден, някои са държани
повече в затвора, други по-малко, но по чисто политически причини.
Фактическият главен виновник за националните катастрофи, авторът на
Деня на престъпното безумие5 – Фердинанд I, не е съден, а си живее
спокойно в Кобург, само му е забранено да се връща в България.
Първият ни референдум е политически употребен и народната воля
изобщо не се взема под внимание, Vox populi, vox dei, в България не

Друмева, Е. Конституционно право. София. 2013, с. 251.
История на Българите. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989).
София. 2009, с. 208-209.
5
На 16 юни 1913 г., началото на Междусъюзническата война, Фердинанд I издава
еднолична заповед за атака срещу съюзническите сръбски и гръцки войски.
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проработва по правилния начин. Опаковката е чудесна, съдържанието е
подменено.
За разлика от първия, вторият национален референдум в
България е изключително релевантен и към днешния ден. Той се отнася
до обявяването на страната за република, за свикване на Велико
народно събрание и за съставяне на нова конституция. Референдумът е
проведен на 8 септември 1946 г. Участват 91,63 % от гласоподавателите,
действителните бюлетини са 97,01 %, като от тях 95,63 % – за
република, а 4,37 % – за монархия. С този резултат на 15 септември
1946 г. България е обявена за Народна република, а за временен
председател на републиката е избран юристът Васил Коларов.6
Този референдум може да бъде анализиран по най-малко три
начина. Първо, това е най-значимият референдум, проведен в България,
от гледна точка на неговите последици за развитието на страната;
гледайки обективните факти, тези последици са желани от
болшинството от народа и с участието си в него гражданите заявяват
категорично каква форма на управление предпочитат за своята страна.
Гледайки от този ъгъл, референдумът от 1946 г. ни изглежда като
идеален пример за упражняването на пряката демокрация, при който
народът сам избира пътя на своето развитие. Вторият прочит на
референдума започва след политическите промени в България след 1989
г. При него се застъпва тезата, че референдумът е фалшифициран, а
главният довод е резултатът от референдума – 95,63 % за република при
4,37 % за монархия. Привържениците на тази теория смятат, че
българите през 1946 г. не биха били толкова републикански настроени.
От историческа гледна точка има основания да се предполага, че
фалшификациите не са нищо необичайно нито за периода, нито за
страната ни. Третият прочит на референдума го разглежда на базата на
международната ситуация към 1946 г. Републиканското бъдеще на
България е ясно още през февруари 1944 г. на Ялтенската конференция,
където „Голямата тройка“ го предначертава. Сталин, Рузвелт и Чърчил
решават България да бъде социалистическа република в сферата на
влияние на Съветския съюз след края на Втората световна война. 7 Този
факт от историята на международните отношения обезсмисля важността
на референдума от 1946 г., защото той се явява просто един удобен
политически аксесоар. Можем да размишляваме по отношение на това,
какво наистина са желаели гражданите през 1946 г., но при първия
референдум от 1922 г. те на практика не получават това, което искат,
защото виновниците не са осъдени. При референдума от 1946 г. народът
История на Българите. От Освобождението (1878) до края на Студената война (1989).
София. 2009, с. 328.
7
Кисинджър, Х. Дипломацията. София. 1997.
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получава това, за което е гласувал. До каква степен е имало
манипулиране на референдума, не може да се установи, но
разсъждавайки от гледна точка на историческите предпоставки и
народопсихологията, българският народ към XIX и XX век няма и капка
монархизъм в себе си, самият Левски се бори за „Чиста и свята
република“. Както беше изложено по-горе, силата на референдума е
нищожна спрямо международната обстановка, иска или не българският
народ е планувано да получи република след края на Втората световна
война. Има причини да смятаме, че това е единственият случай, при
който желанието на българския народ съвпада със световната
геополитика, републиканската идея е модерният тип управление за една
държава и България го получава за добро или за лошо. Международното
положение потвърждава тенденцията за развитие на републиканската
идея и въвеждането на републиката като форма на управление в
различни страни по света, първият голям процес на трансформиране на
монархиите в републики е след разпадането на империите след Първата
световна война, а вторият етап на разпространение на републиканизма е
след края на Втората световна война. Целият Балкански полуостров
потвърждава републиканския модел като актуален и желан от народите.
Албания е република от 1913 г., Гърция става република за пръв път
през 1922 г., Турция е република от 1923 г., Югославия се оформя като
федеративна република през 1943 г., а Румъния се превръща в
република през 1947 г.8 Тези факти потвърждават и предполагат
естественото трансформиране на България от монархия в Република и
индиректно легитимират референдума от 1946 г.
Третият референдум в България е проведен по време на зрелия
социализъм. На 16 май 1971 г. е проведен референдум за приемане на
нова конституция, останала в историята като „Живковата“. Този
референдум е останал в историята като „Конституционния
референдум“, пръв и единствен случай в нашата история на приемане на
нова конституция не от Велико народно събрание, а пряко от суверена.9
В него участват 99,70 % от всички гласоподаватели (6 174 635), като
действителните бюлетини са 6 150 души, а недействителните – 4607.
Общо 6 135 218 души или 99,66 % гласуват за новата конституция,
против нея са 15 477.10 На 18 май 1971 г. на XVI сесия на V (XXXI)
Народно събрание е приета третата българска конституция, която е
обявена за политическа и правна основа за изграждане на развито
Дейвис, Н. Европа. История. Велико Търново. 2005, с. 1274.
Закон за произвеждане на референдум за приемане на нова Конституция на Народна
република България – ДВ, бр. 36/1971 г.
10
История на България по дати. София. 2008, с. 359.
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социалистическо общество в България.11 Отново след 1989 г. се
застъпват множество тези за това, че референдумът е контролиран и
фалшифициран, но обективният факт е, че за втори път народът
получава това, за което е гласувал. Поглеждайки глобално към периода
и факта, че България е част от съветската сфера на влияние, резултатът
от референдума е очакван, допитването до народа от 1971 г. отново има
характер на демократична опаковка към вече взето политическо
решение.
Четвъртият референдум в България е проведен след
политическите промени от 1989 г. Първият референдум в най-новата
история на България е този от 27 януари 2013 г., известен като „Ядрения
референдум“, защото въпросът, който се задава на гражданите, е „Да се
развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане
на нова атомна електроцентрала?“.12 Референдумът е проведен съгласно
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (ДВ бр. 44 от 12 юни 2009 г.). Допитването е
организирано от Българската социалистическа партия, която събира
770 000 подписа при необходими по закон 500 000.13 към 2012 г.
Гласуват общо 1 405 463 български граждани, като 60,603 % от тях са за
развиване на ядрената енергетика чрез изграждане на нова атомна
електроцентрала, а 37,961 % са против изграждането на атомна
централа14.
Болшинството гласува с „Да“, но референдумът не е приет,
защото Законът15 предвижда, че резултатът от допитването е
задължителен за изпълнение от държавата, ако гласували на него са
поне толкова избиратели, колкото на последните парламентарни избори
в страната. На последните парламентарни избори преди референдума от
2013 г. са гласували 4 345 45016, тези числа ни обясняват юридически
защо референдумът не е имал никакви задължителни последици. В чл.
23 ал. 3 от ЗПУГДВМС се казва, че ако с „Да“ са гласували повече от 20
% от избирателите, въпросът на референдума се връща за
доразглеждане в парламента, което само по себе си обикновено не би
довело до никакви последици, защото всеки въпрос, станал тема на
референдум, минава първо през Народното събрание по презумпция.
Петият български референдум, проведен съвсем скоро, на 25
октомври 2015 г., съдържаше въпроса „Подкрепяте ли да може да се
История на българите. София. 2009, с. 497.
Указ номер 385 (ДВ, бр. 87, от 09.11.2012 г.)
13
ЗПУГДВМС чл. 10 ал. 4 (Изм. ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.)
14
http://results.cik.bg/referendum/rezultati/index.html.
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16
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гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на
изборите и референдумите?“17. Референдумът е иницииран от
президента на Република България Росен Плевнелиев. В него вземат
участие 2 587 593 граждани, като с „Да“ отговарят 1 883 411 души
(69,50 %), а с „Не“ – 704 182 души (25,99 %), като 122 339 (4,51 %) са
недействителните гласове18. На последните парламентарни избори
преди референдума от 25 октомври 2015 г. са участвали 3 283 19219
души, което съгласно ЗУГДВМС ще рече, че референдумът няма
задължителна сила и отива за доразглеждане в Народното събрание.
Последните два референдума от най-новата демократична
история на България ще обобщим заедно, защото резултатът и
характерът им е еднакъв. В съвременната демократична реалност и
двата референдума са без реални последици и задължителна сила.
Законовите постановки йезуитски обясняват защо решенията са
незадължителни, но логиката, моралът и принципът за справедливост не
могат да приемат тези доводи. На последните парламентарни избори в
Република България от 5 октомври 2014 г. са гласували 48,66 %20 от
имащите право на глас, това са по-малко от половината граждани с
избирателни права, но изборите са си напълно редовни и законни. Ако
следваме логиката и духа на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, легитимни ли са такива
избори?
III. Заключение
В момента се подготвя пета поправка на действащата от 1991 г.
българска конституция и реформите в съдебната власт са във фокуса на
целия обществен живот в България. За да се покаже воля за промяна
към по-справедлива и правова държава, неизменно de lege ferenda
трябва да се промени ЗПУГДВМС и да отпадне неговият член, отнасящ
се до зависимостта между резултата от даден референдум и броя
гласували на него, както такава зависимост няма при никой вид избори.
Народът като носител на суверенитета притежава върховната власт да
решава кой ще управлява страната. Както той не е длъжен да гласува
задължително на парламентарни избори, така не може да се изисква
точно определен процент от суверена да се яви на референдум, за да се
счита съответното допитване за имащо задължителна сила.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=49BD5316203A79C
2A39832D13F222F1? idMat=96586.
18
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Тази промяна в ЗПУГДВМС би решила демократично въпроса за
ефективността на пряката демокрация в България, която в последно
време е в центъра на общественото внимание. Само след такава промяна
българският народ няма да приема референдумите за изгубена кауза.
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ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА НА СТУДЕНТСКОТО
КРЕДИТИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА
НА ПРАВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГЛАСЕНО ОТ ХАРТАТА
НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Милен Маринов
Резюме: Настоящият труд има за предмет изследването на
актуалната правна уредба в Република България, насочена към
реализирането на правото на образование, прогласено от Хартата на
основните права на Европейския съюз, от гледна точка на неговото
финансиране. Целта на изследването е да даде отговор на въпроса
създадените в страната правни способи гарантират ли
упражняването на това право в пълния му обем. За постигането на
тази цел е изяснено съдържанието на правото на образование, като се
разглеждат конкретните механизми, които законодателят в
Република България е предвидил за неговото гарантиране и защита.
Последните са разгледани подробно, а където е счетено за необходимо,
е направен критичен анализ, посочващ известни несъвършенства в
законодателната уредба и предлагащ разрешения на тези проблеми.
Ключови думи: право на образование, Харта на основните права на
Европейския съюз, банков кредит, студенски кредит, финансиране на
висшето образование.
STUDENT LOAN LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF
BULGARIA THROUGH THE PRISM OF LEGAL EDUCATION
PROCLAIMED IN THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS
OF THE EUROPEAN UNION
Milen Marinov
Abstract: This paper aims at examining the current legal framework in the
Republic of Bulgaria, aimed at the realization of the right to education,
proclaimed by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in
terms of its financing. The purpose of the study is to answer the question of
the legal means established in the state to guarantee the full exercise of this
right. To achieve this, the content of the right to education is clarified,
considering the specific mechanisms that the legislator in the Republic of
Bulgaria has envisaged for its guarantee and protection. The latter ones have
been examined in detail, and where deemed necessary, a critical analysis has
been made, pointing out some legislative deficiencies and proposing
solutions to these problems.
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European Union, bank credit, student loan, higher education financing
Правото на образование се нарежда сред т.нар. социални права,
които правната доктрина квалифицира като права от второ поколение.
Възникването на тези права свързваме с периода XIX-XX век, като
същите са пряко отражение на развитието на обществените отношения в
глобален мащаб и произтичащата от това необходимост от
признаването на по-обширен набор от права и свободи на отделния
индивид. Касае се за период, в който обществото осъзнава, че за своето
пълноценно развитие и съществуване човекът се нуждае и от други
права освен признатите към онзи момент права от първо поколение –
граждански и политически права.
Така на 16.12.1966 г. Общото събрание на ООН приема и първия
международен акт в тази насока – Международния Пакт за
икономически, социални и културни права, като в чл. 13 е признато
правото на образование на всяко лице. Цитираната разпоредба
предвижда, че образованието трябва да бъде насочено към пълното
развитие на човешката личност и на съзнанието за нейното достойнство,
както и да засили зачитането на човешките права и основни свободи.
Това определение съвсем не е случайно, тъй като същото държи сметка
за социалната функция на образованието – не само като дейност,
насочена към придобиване на определени знания, но и като способ за
развитието на човешката личност.
Днес не съществува съмнение в необходимостта от признаването
и закрилата на правото на образование, като същото е прогласено и от
Хартата на основните права на Европейския съюз. Говорейки за
правата, признати от Хартата, следва да се обърне внимание на един
особено важен въпрос, а именно проведеното в теорията разграничение
между правата по Хартата и уредените в нея принципи1. С основание
доц. д-р Корнезов определя това разграничение като едно от найважните и същевременно едно от най-трудните. Съществуването на тези
две юридически категории следва от текста на чл. 52, т. 5 от Хартата,
който посочва правното значение на уредените в Хартата принципи.
Характерно за принципите в правото е, че те не предвиждат конкретни
субективни права, а по общ начин регламентират рамката на определено
право, в която законодателят следва да предвиди конкретните способи
за неговото ефективно реализиране.
Вж. Корнезов, А. Хартата на основните права на Европейския съюз в практиката на
българските съдилища (2019). Т. XXIV Европейски правен преглед, с. 39.
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Именно този подход е възприет в чл. 14, т. 1 от Хартата по
отношение на правото на образование. Съгласно цитираната разпоредба
всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и
продължаващо обучение. Видно е, че тук е зададена именно обсъдената
по-горе рамка, като се предвижда едно право по общ, декларативен
начин, за гарантирането и упражняването на което конкретните мерки
следва да се вземат от националите органи на държавите членки на
Европейския съюз.
От друга страна, чл. 14, т. 1 от Хартата признава както самото
право на образование, така и правото на достъп до продължаващо /или
професионално/ обучение. Разпоредбата се основава както на общите
конституционни традиции на държавите членки, така и на чл. 2 от
Допълнителния протокол към ЕКПЧ, който гласи: „Никой не може да
бъде лишен от правото на образование. При изпълнението на
функциите, поети от нея в областта на образованието и обучението,
държавата уважава правото на родителите да дават на своите деца
образование и обучение в съответствие със своите религиозни и
философски убеждения.“2
Видно е, че се касае за различна категория права, макар и в тясна
връзка с правото на образование. Само по себе си последното е по-общо
и се изразява в задължението на страните членки да създадат ефективен
набор от правни възможности за всяко лице да получи желаното от него
образование, независимо от неговата националност, етнос или социално
положение. За постигането на тази цел следва на първо място законът да
предвижда права и механизми за получаване на образование, които да
са признати на всяка отделна личност. Реципрочно на тази възможност
законодателството следва да не предвижда ограничения за упражняване
на тези права, произтичащи от личността на желаещите да получат
образование. Само по себе си обаче съществуването и признаването на
правото на образование не е достатъчно за неговото ефективно
упражняване.
Именно поради тази причина чл. 14 от Хартата посочва правото
на достъп до професионално и продължаващо обучение като
самостоятелно право, различно от правото на образование, което
разграничение е отбелязано и в българската доктрина3. Неговата
непосредствена цел е да гарантира, че освен признаването от закона на
Разяснението е цитирано от Официален вестник на Европейския съюз C 303/17 14.12.2007.
3
Белова Г. Актуални тенденции в защитата на правата на човека, Класик Дизайн, С.,
2013, ISBN 978-954-91109-8-2, с. 169. От същия автор вж. също: Някои бележки след
Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз, сп. „Общество и право“, № 3 / 2015, с.
3-13.
2
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правото на образование субектът на това право ще получи и реалната
възможност да упражни същото. В този смисъл признатото право на
образование, без предвиждането на съответните законови механизми за
адекватен достъп до него, би имало характера на едно добро пожелание
към немалка част от обществото. Именно поради това достъпността се
разглежда като един от четирите основни стълба, на които се основава
правото на образование – наличие, достъпност, приемливост и
адаптивност4. От своя страна, един от способите за осигуряване на
достъпност до образование е елиминирането на пречките от финансов
характер5. Тук е моментът да отбележим, че в сферата на
задължителното образование Хартата обезпечава правото на безплатен
достъп, но такова право по обясними причини не е предвидено по
отношение на висшето образование. Последното по дефиниция се
заплаща, а предвид характеристиките на лицата, които желаят да го
получат /по правило пълнолетни граждани/, то налице са и множество
съпътстващи разходи.
Тези специфични моменти не са убягнали от вниманието на
българския законодател, който е предприел конкретни мерки в тази
насока дори преди приемането на Хартата. Така държавата е носител на
задължението по чл. 8, т. 4 от ЗВО – да създаде и поддържа система за
отпускане на кредити за заплащане на такси за обучение и за издръжка
на студентите, докторантите и специализантите. За изпълнение на този
ангажимент на държавата бе приет Законът за кредитиране на студенти
и докторанти, обнародван в ДВ, бр. 69 от 05.08.2008 г. Във времево
отношение ЗКСД предхожда Хартата, но същевременно държи сметка
за правото на образование и правото на достъпност до същото. Това
обстоятелство обаче поставя пред нас въпроса, дали съществуващите
способи за защита на тези права са в синхрон с прогласените от Хартата
принципи.
В тази насока възприетият в Република България подход в
основни линии не се различава от практиката на останалите европейски
държави, като се предвижда механизъм за финансиране на обучението
на желаещите да придобият съответното висше образование
посредством системата на кредитиране. Материята е особено деликатна,
защото преплита интересите на една уязвима и същевременно
изключително важна група потребители – учащите във висши учебни
заведения, с тези на държавата (като гарантираща за отпусканите
кредитите) и едновременно с това трябва да не засяга в по-голяма
Tomasevski, K. Human rights obligations: making education available, accessible,
acceptable and adaptable. 2003, p. 5.
5
Пак там.
4
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степен от допустимото интересите на осъществяващата търговската си
дейност кредитна институция (като отпускаща кредитите).
За постигането на тези цели законодателят е предвидил
съответния ред за достъп до студентско кредитиране в Закона за
кредитиране на студенти и докторанти. Формата на кредитиране, която
е избрана като способ за осигуряване на достъпността до образование, е
разновидност на банковия кредит. Така съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗКСД
кредитите по този закон се предоставят само от банки, отговарящи на
определените в закона условия. От своя страна, легалната дефиниция на
този договор се съдържа в чл. 17, ал. 2 от ЗКСД, съгласно който с
договора за кредит банката предоставя на студента или докторанта,
наречен кредитополучател, целеви кредит за заплащане на таксите за
обучение и/или за издръжка, а кредитополучателят се задължава да
върне заетата сума в срока и при условията и по реда, предвидени в
договора. От друга страна, чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗКСД допълва така
даденото определение, добавяйки, че „общият размер на задължението
на кредитополучателя се формира след изтичане на гратисния период и
включва и лихвата, дължима от кредитополучателя за срока на договора
за кредит“, като по този начин разпоредбата посочва и насрещната
престация – цената по договора, която заемателят се задължава да
заплати6. Видно е, че сумата по кредита се отпуска винаги за определена
цел – финансиране на избраното от съответното лице образование,
създавайки по този начин способ за отстраняване на пречките от
финансов характер пред желаещите да упражнят правото си на
образование. Всъщност целевият характер е присъщ на всеки банков
кредит и дава основание в доктрината договорът да бъде определен като
целеви договор7. В това отношение този тип договори нямат аналог в
действащата нормативна уредба – налице е прехвърляне на дадено
право без да е възможно свободното разпореждане на приобретателя му
с него. Нещо повече – тази свобода е не просто ограничена, а се създава
задължение за титуляра на едно имуществено право да постъпи с
последното по точно определен, уговорен предварително от страните
начин. Именно тези специфики на банковите кредити са мотивирали

За прецизност следва да посочим, че през 2007 г. в Република България влезе в сила
Законът за кредитните институции, който съдържа конкретни правила, детайлизиращи
банковата дейност. Самото наименование на закона и фактът, че същият отмени
действащия дотогава Закон за банките, говорят, че законодателят е дал предпочитание
на едно ново понятие – „кредитна институция“, но въпреки това не е изоставил
напълно и дотогава използваното – „банка“.
7
Ланджев, Б., Лялев, Т., Бобатинов, М., Караниколов, Л., Сукарева, З., Неделчева, Б.,
Попов, П., Рачев, Ф. Търговско право. 2005, с. 400.
6
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използването на този институт като основа на студентското
кредитиране.
Поставя се обаче въпросът, дали, делегирайки дейността по
финансиране на висшето образование изключително в правомощията на
търговските банки, законодателят е изпълнил произтичащите от чл. 14
от Хартата ангажименти по отношение достъпност на образованието.
Така действащата правна уредба на студентското кредитиране в
Република България пренася тази държавна подкрепа, която поначало
изпълнява една социална функция, в сферата на обичайната търговска
дейност на банките. Последните от своя страна са търговски дружества,
регистрирани съгласно разпоредбите на Търговския закон, и като такива
по дефиниция преследват търговска печалба, а не алтруистични цели.
Същевременно държавата не участва пряко в самото кредитиране, което
се предоставя на основата на договор за банков кредит, сключен между
банката и студента.
Осъзнавайки произтичащите от това рискове, законодателят е
предвидил редица механизми в ЗКСД, които придават характеристиката
на държавата като една „трета страна“ по това принципно двустранно
правоотношение. При това налице са способи за държавата да бъде не
просто пасивен регулатор на процеса по кредитиране на студенти, а да
участва активно както в самото правоотношение, така и в процедурата,
която предхожда неговото възникване.
Така на първо място чл. 4 ЗКСД урежда в общ план финансовото
участие на държавата при кредитирането на студентите и докторантите.
Тази функция се осъществява в три направления: гарантиране8 на
главницата и лихвите на кредитното задължение, погасяване на
кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в
ЗКСД, и заплащане на банките на премия за добро управление при
условията, предвидени в закона. Наред с това чл. 6, ал. 1 от ЗКСД
въвежда изискване за банките, които желаят да предоставят
кредитиране по ЗКСД, да сключат типовия договор по чл. 7 от ЗКСД с
министъра на образованието и науката. Тоест налице е безусловна
необходимост от пораждане на облигационна връзка между банката и
държавата, за да може изобщо да възникне кредитно правоотношение
по ЗКСД между банката и кредитополучателя. По този начин държавата
вече изпълнява определена роля в това правоотношение преди същото
дори да е възникнало. Нещо повече – самият типов договор се
Eстеството на това „гарантиране“ се изяснява в разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗКСД,
който конкретизира, че чл. 4, т. 1 от ЗКСД касае издаването на държавни гаранции за
размера на главницата и лихвата по кредитите, отпускани по този закон, като по този
начин се определя и способът, посредством който държавата ще гарантира кредитното
задължение.
8
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утвърждава от министъра на образованието и науката и министъра на
финансите, след което се обнародва в „Държавен вестник“, и неговите
разпоредби не подлежат на преговори или коментар. Банката може да
сключи договора или не, но при всяко положение встъпването в тази
облигационна връзка с държавата е абсолютна предпоставка за
възникване на правото на банката да предоставя кредити по ЗКСД.
Тези функции на държавата са детайлизирани в глава втора от
ЗКСД, където са уредени конкретните държавни институции, които
участват в процеса на кредитирането. На първо място това е министърът
на образованието и науката, който съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗКСД
провежда държавната политика в областта на кредитирането на
студентите и докторантите. Неговите правомощия са уредени в ал. 2 от
цитираната разпоредба и включват утвърждаване /съвместно с
министъра на финансите/ на типовия договор по чл. 7 от ЗКСД, както и
сключване на договора с банките, които желаят да предоставят кредити
по този закон. По този начин министърът на образованието и науката
действа като представител на държавата пред кредитните институции,
които желаят да получат възможността да предоставят студентско
кредитиране, в материалното правоотношение, породено от типовия
договор.
На следващо място, в правомощията на министъра на
образованието и науката се възлага подписването от името на
Министерския съвет на споразуменията за издаване на държавни
гаранции за кредити, отпускани по този ЗКСД. Издаването на тези
гаранции е в пряко изпълнение на законовия ангажимент на държавата
по чл. 4, т. 1 от ЗКСД. Преди обаче да се достигне до подписване на
споразуменията за издаване на държавни гаранции, то ал. 3 на
цитираната разпоредба изисква решение на Министерския съвет9.
Наред с това чл. 8, ал. 2 от ЗКСД възлага на министъра и редица
функции, свързани със самото администриране и контрол на
отпуснатите кредити. Така т. 4 от цитираната разпоредба предвижда
създаването и поддържането на регистър на банките, сключили типов
Тези решения се приемат ежегодно съобразно Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година, като за периода 2015-2019 г. размерът на
издаваните гаранции е идентичен – 50 млн. лв. /вж. Решение № 49 на МС от 30.01.2015
г. за издаване на държавна гаранция за 2015 г. по Закона за кредитиране на студенти и
докторанти, Решение № 70 на MC от 04.02.2016 г. за издаване на държавна гаранция за
2016 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, Решение № 79 на MC от
26.01.2017 г. за издаване на държавна гаранция за 2017 г. по Закона за кредитиране на
студенти и докторанти, Решение № 70 на МС от 05.02.2018 г. за издаване на държавна
гаранция за 2018 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, Решение №
114 на МС от 01.03.2019 г. за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по Закона за
кредитиране на студенти и докторанти/.
9
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договор по чл. 7 ЗКСД за участие в системата за кредитиране. Освен
това министърът създава и поддържа и друг регистър – на отпуснатите и
отказаните кредити по ЗКСД, като до този регистър следва да бъде
предоставен достъп на банките.
Чл. 18, ал. 2, т. 6 и 7 от ЗКСД пък възлагат на министъра на
образованието и науката правомощия /и задължения/, свързани с
отчитането на дейността по кредитиране по ЗКСД. Едно от тези
задължения е ежегодното представяне на Министерския съвет на анализ
на резултатите от прилагането на системата за кредитиране на
студентите и докторантите. Освен това т. 7 от цитираната разпоредба
предвижда задължение за министъра на образованието и науката
ежемесечно да предоставя информация на министъра на финансите за
броя, състоянието и движението по кредитите. За осъществяването на
всички тези функции чл. 9, ал. 1 от ЗКСД предвижда създаването на
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите, който
съгласно ал. 2 от цитираната разпоредба е консултативен орган,
подпомагащ министъра на образованието и науката.
Видно от направения анализ е, че държавата съвсем не е
абдикирала от задълженията си да осигури ефективен способ за
осигуряване на достъпност до висшето образование от гледна точка на
неговото финансиране. Нещо повече – освен механизмите за контрол и
прякото участие на държавата в процеса по кредитиране са налице и
законови разпоредби, които ограничават и в този смисъл регулират
търговката дейност на банката, когато същата е насочена към такъв тип
кредитиране.
Така например за преодоляване на пречки от административен
характер и ненужно обременяване на желаещите да получат
финансиране на висшето си образование чл. 18, ал. 1 ЗКСД изрично
изброява приложенията към заявлението за отпускане на кредит. По
този начин законодателят е ограничил правото на преценка на банката
по отношение на изискуемите документи за отпускане на кредит, като
сам е посочил какво следва да бъде представено от студента.
Следователно банката не би могла да изисква допълнителна
информация извън съдържащата се в посочените в закона документи,
нито да приема свои изисквания за представянето на непосочени от
закона документи. Такива ограничения наблюдаваме и в чл. 19, ал. 1 от
ЗКСД, която съдържа забрана за банките да изискват или получават
обезпечения /включително от трети лица/ по предоставените кредити.
Тук се касае за забрана за получаване на обезпечения под каквато и да
било форма, обхващаща не само обезпеченията по смисъла на Закона за
задълженията и договорите, но и обезпечаването на кредита чрез други
правни сделки, които в практиката се използват за тази цел – записи на
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заповед, банкови гаранции10 и др. Ал. 2 от цитираната разпоредба пък
отрича правото на банката да уговаря заплащането на такси,
комисионни или други разходи, непосредствено свързани с отпускане и
управление на кредита. От друга страна, разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от
ЗКСД поставя горна граница на лихвата, която банката би могла да
уговори със студента – седем процентни пункта.
Специфики са налице и когато се касае за кредит за заплащане на
таксите за обучение на студента или докторанта. По силата на ал. 2 на
чл. 21 от ЗКСД усвояването на този тип кредити се осъществява чрез
преводи по банковата сметка на висшето училище или научната
организация. На практика при този начин на усвояване на кредита е
налице невъзможност той да бъде използван в нарушение на
уговорената в договора цел, доколкото се касае за извършването на
директни плащания на дължимите такси за обучение от страна на
банката към висшето училище.
Изложеното дава основание да се заключи, че въпреки
възприетия от законодателя подход за пренасяне на студентското
кредитиране в сферата на банковата дейност, без държавата да е лично
ангажирана с него, съществуват достатъчно гаранции, за да се приеме,
че ефективен механизъм за упражняване на правата по чл. 14, т. 1 от
Хартата са налице. За съжаление налице са и законодателни пропуски
от естество да разколебаят този извод в известна степен, но същите са
отстраними, ако бъде възприет подходът, който редица други
европейски /и не само европейски/ държави са предпочели в своята
законодателна уредба.
Така например съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗКСД кредитите по
този закон могат да бъдат отпуснати за заплащане на таксите за
обучение. Именно тази специална цел на кредитиране е обусловила
необходимостта от определянето на максимален размер на кредитите за
заплащане на таксите за обучение. Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗКСД този
максимален размер се формира въз основа на дължимите такси за срок,
равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно
учебния план на съответната специалност и образователноквалификационна или образователна и научна степен.
Недостатъкът на чл. 21, ал. 1 от ЗКСД произтича от това, че
разпоредбата определя максималния размер на кредита, изхождайки от
позицията, че таксите за обучение на един студент са по принцип
определяеми за целия срок на обучението. Не е изключено обаче
таксите за обучение, които са конкретно определени, да претърпят
За друг, нетипичен пример на обезпечаване вж. Маринов, М. „Договорът за банков
кредит, като обезпечение на договора за банкова гаранция“, сборник в памет на проф.
д-р Т. Лялев „Актуални проблеми на частното право“, 2013.
10
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промяна през годините на обучение. Същевременно не е налице и
законово правило, което да задължава кредитодателя да увеличи
разрешения кредитен лимит. В посочените хипотези студентът би бил
поставен в една парадоксална ситуация, в която е сключил договор за
кредит за покриване на всички такси по своето обучение, но
същевременно сумата по кредита не би била достатъчна за постигането
на целта, за която е отпуснат. По този начин буквата на закона навлиза в
сериозен конфликт с неговия дух и принципите на Хартата. Поначало
целта на ЗКСД е да се даде възможност на учащите във висшите
училища да получат пълно финансиране на своето обучение, което е в
унисон с принципите, въведени в чл. 14 от Хартата. Това е така, тъй
като, за да достигне обучението на едно лице своята финална фаза, то
следва учащият се да е преминал успешно целия срок на обучение,
което пък може да се случи, единствено ако заплаща дължимите такси
за това обучение. В разгледаните случаи обаче използваният кредит
може да се окаже недостатъчен за постигането на тази цел и това би
могло да има сериозни последици.
Тук е налице празнота в закона, която безспорно следва да бъде
отстранена. За тази цел de lege ferenda е необходимо създаването на
механизъм, който предоставя закрила на студента, сключил договор за
кредит за заплащане на таксите за обучение, която да му гарантира, че
този кредит ще може адекватно да обслужва задълженията му към
висшето учебно заведение. Стъпка в правилната насока за постигането
на тази цел би било предвиждането на право на кредитополучателя да
ползва допълнителна сума /т. нар. овърдрафт/ по отпуснатия кредит в
случай на изменение в таксите за обучение.
Като друго възможно предназначение на студентския кредит чл.
5, ал. 1, т. 2 (а също и разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗКСД) определя
отпускането на кредит за издръжка на студента или докторанта. В този
случай целта е да се осигурят средствата за издръжка на студента през
времето на обучението му. И тук, както при кредитите за заплащането
на таксите за обучение, е налице законоустановен максимален размер.
Същият е определен от чл. 22, ал. 1 ЗКСД, съгласно която максималният
размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните
издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на
кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност
и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.
От своя страна, размерът на семестриалната издръжка е определен от ал.
2 на цитираната разпоредба – минималната работна заплата, умножена
по броя на месеците през съответния семестър. Видно е, че и при този
вид кредити стои обсъденият по-горе проблем, тъй като отново се
предвижда максималният размер, като се изхожда от една изначално
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нестабилна величина и същевременно не се предвиждат правила за
случаите, в които тази величина би претърпяла промяна след
сключването на договора.
На следващо място, законодателят се е постарал да определи
целта и размера на този тип кредити, но така и не е посочил /дори в
абстрактни граници/ какво означава издръжка на студента. В
действителност понятието не би могло да бъде дефинирано
изчерпателно, но и пълната липса на дефиниция е неприемлива. Това е
така, тъй като в сегашния си вид договорът безспорно е целеви.
Същевременно използването на кредита за различна цел е основание за
обявяване на предсрочна изискуемост /чл. 432, ал. 1, т. 1 от ТЗ/. Как
обаче би могло практически да се определи, дали студентът или
докторантът използва разрешения кредит за издръжка по
предназначение, след като законът не посочва какво представлява тази
издръжка? Но и дефинирането на понятието издръжка не е лека задача.
Как законодателят ще определи ясни рамки, в които разходите,
направени от кредитополучателя, попадат в обхвата на издръжката и
кои стоят извън него? Но нека приемем, че това е възможно и че такава
дефиниция може да бъде дадена от законодателя, като прецизно се
посочи кои разходи попадат в обхвата на издръжката на студента. Как в
този случай последният ще удостовери, че е използвал кредита именно в
рамките на така определените разходи? Единственият възможен начин е
кредитополучателят да съхранява всеки платежен документ за всяка
покупка, която е направил през съответния месец и да предава същите
на кредитодателя, който да прецени, дали кредитът се използва за целта,
за която е отпуснат. Следователно в сегашния си вид редакцията на
закона, уреждащ кредита за издръжка на студента като целеви, създава
ситуация, в която към този кредит е приложима разпоредбата на чл. 432,
ал. 1, т. 1 от ТЗ, но същевременно не са налице ясни критерии за това в
кои случаи банката ще може да обяви предсрочна изискуемост на това
основание. Ако пък бъдат създадени ясни критерии, това би създало
едно усложняване на кредитното правоотношение и формализиране на
същото до степен абсурдност, тъй като кредитополучателят ще следва
да съхранява платежните документи за всяка дребна покупка, която
прави през съответния месец11. Очевидно е, че въпросите са много, а
настоящото изложение не претендира за изчерпателност по възможните
проблеми. За всички тях обаче е налице съвършено просто разрешение,

А дори и в тази ситуация, какво ще се случи, ако кредитополучателят използва помалка сума от отпуснатия кредит „за издръжка“?
11
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което е възприето и в световен мащаб, а именно премахването на
целевия характер на кредита за издръжка на студента12.
С немалка доза съжаление констатираме и един от найсъществените недостатъци на правната уредба на студентското
кредитиране у нас. Въпреки че един от принципите на ЗКСД /чл. 2, ал.
2, т. 3/ е гарантиране на равен достъп до висше образование и въпреки
че това е и принцип, прогласен от Хартата, то чл. 3 от ЗКСД поставя
допълнителни изисквания /по-правилно е да се нарекат ограничения/
към учащите се, за да могат да се ползват от правата си по ЗКСД.
Тук вече може с основание да се постави въпросът, дали това
законодателно разрешение е в съответствие с възприетите принципи на
Хартата /а и на други международни нормативни актове/.
Както вече посочихме, едно от условията, за да може да се
приеме, че правото на образование може да бъде осъществявано в
неговия пълен обем, е липсата на законодателни ограничения, свързани
с личността на желаещите да получат образование. В Република
България такива не съществуват. Правото на образование е признато на
всяко лице, независимо от неговите личностни белези и характеристики.
Това следва да бъде правилното разрешение и по отношение на
посоченото в чл. 14 от Хартата право на достъп до образованието. На
практика правото на достъп на лица, които не разполагат с
необходимите за целта финансови възможности се осигурява именно
чрез създаването на механизъм за финансиране на тези лица. Както
стана ясно, това също е сторено в Република България, но за съжаление
не в изискуемия обем.
Така на първо място, за да кандидатства студентът или
докторантът за кредитиране, той следва да не е навършил 35-годишна
възраст. Макар на пръв поглед да можем да съзрем известен резон в
това ограничение и макар че принципно по-младите възрастови групи
имат по-голяма нужда от финансова подкрепа, логиката, стояща зад
този текст, не може да бъде споделена. Не при действащата редакция на
Така например в чл. 3, ал. 1, б. а от Канадския закон за студентските заеми (Canada
Student Loans Act, R.S.C., 1985, c. S-23) е предвиден кредит, който не касае таксите за
обучение и на който студентът има право, без обаче да бъде изрично посочвана
неговата цел – издръжка на студента. Цитираната разпоредба просто определя
седмичен максимален размер на този студентски кредит, без да поставя каквито и да
било изисквания за начина на неговото използване от студента. По идентичен начин е
уреден въпросът и в английското законодателство (The Education (Student Loans)
Regulations). Чл. 6 от цитирания нормативен акт просто урежда правото на студента да
получи определена парична сума за съответната академична година, без отново да се
въвежда ненужното „издръжка“ като цел на това кредитиране. Очевидно е, че този
подход е по-удачният, тъй като по един много прост начин премахва всички
повдигнати в настоящото изложение въпроси.
12
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чл. 14, т. 1 от Хартата, който подход очевидно самият законодател е
възприел в чл. 2 от ЗКСД. Така цитираната разпоредба поставя като цел
на закона да се подобрят условията за достъп до висше образование. От
друга страна, като един от принципите, на които се основава законът в
чл. 2, ал. 2, т. 3, е посочено гарантирането на равен достъп до висше
образование на лица, независимо от социалния им статус. Правната
регламентация на правото на достъп до образование както на ниво
Европейски съюз, така и на ниво вътрешно законодателство по никакъв
начин не издава стремеж за ограничаване на действието на тази
държавна подкрепа само до определена възрастова група правни
субекти. И въпреки това такова е налице.
На следващо място кандидатстващите за кредит лица следва да
се обучават в редовна форма на обучение. Очевидно законодателят е
изключил задочната и индивидуална форма на обучение от приложното
поле на закона, вероятно по съображения, че обикновено лицата,
обучаващи се в някоя от посочените форми, работят по трудово
правоотношение и получават доход. Това разрешение, макар да има
своето логическо обяснение, не е особено удачно и също противостои
на обсъжданите принципи. Освен това то търпи критика и по отношение
на неговото съответствие с правото на равно третиране13.
Всички тези изисквания практически ограничават достъпа до
висше образование на редица правни субекти. В тази връзка в самите
мотиви на законопроекта за ЗКСД е посочено, че същият е приет в
изпълнение на задължението на държавата по чл. 8, т. 4 от ЗВО.
Цитираната разпоредба вменява в задължение на държавата да създаде
условия за свободно развитие на висшето образование, както и условия
за достъп до висше образование, като създава и поддържа система за
отпускане на кредити за заплащане на такси за обучение и за издръжка
и при определени условия осигурява социално-битови придобивки на
студентите. Никъде, нито във вътрешното ни законодателство, нито в
европейското такова, не е дори загатнат този законодателен стремеж
държавната подкрепа да се разпростре единствено върху определена
категория студенти14.

Това виждане е застъпено и в Решение № 56 от 30.01.2014 г. на Комисията за защита
от дискриминация. В цитираното решение комисията е дала и препоръка по чл. 47 т. 8
от ЗЗДискр. за изменение на нормата на чл. 3 ал. 1 т. 2 от ЗКСД, която препоръка до
момента е възприета от законодателя.
14
Така и Ангелов, Николай в Сборник „Административните съдилища и правото на
Европейския съюз – част III“, София, 2019, част първа. ISBN 978-954-9419-29-0, с. 68 –
преценката за определяне на възрастова граница следва да е пропорционална на
преследваната цел и да не надхвърля необходимото за нейното постигане.
13
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За целите на сравнителния анализ можем да посочим, че
кредитирането на висшето образование не е институт, уникален за
Република България, а е обособен като отделен правен институт в
редица държави, сред които Великобритания, Германия, Канада,
Австралия. Законодателството на нито една от посочените държави не
въвежда подобни ограничения, а възрастта на студента и формата на
обучение са абсолютно ирелевантни за възможността за финансиране на
неговото образование. Макар тук да навлизаме в политическия аспект
на въпроса, то дължим да отбележим, че този подход е правилният.
Очевидно е, че едно лице, което желае да повиши своята квалификация
посредством системата на висшето образование15, не следва да бъде
игнорирано от закона.
В заключение можем да отбележим, че финансирането на
висшето образование като форма на кредитиране с държавна подкрепа е
неизменна част от всяка една развиваща се пазарна икономика и
отразява подкрепата, която законодателят цели да осигури на учащите
се във висшите учебни заведения. В Република България това е един
относително нов правен институт, откъдето произтичат и посочените
несъвършенства в правната ни уредба. Не бива да се забравя, че целта
на този тип законодателство е преди всичко да се създаде едно
привилегировано положение на лицата, които желаят да придобият или
повишат своята квалификация или образование, а финансовите
интереси на държавата имат второстепенно значение. Поначало това
следва да е логиката, стояща зад всеки закон, който има преди всичко
социална функция, и съвсем естествено е, че всеки такъв нормативен
акт ще крие финансов риск за държавата. Прекомерният стремеж за
ограничаването на този риск обаче често може да доведе до значително
редуциране на ефективността на закона да постигне целта, за която е
приет, както и до съмнения за неговия синхрон с правото на ЕС.

Струва си да споменем, че в действащия в Германия Федерален закон за
подпомагане на образованието /Bundesausbildungsförderungsgesetz/ този тип
кредитиране отдавна е разширил своя обхват, като в сега действаща редакция на
закона се допускат кредити за подпомагане на образователния процес дори и на етап
средно образование.
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ЕФЕКТИТЕ НА „ДЪЛБОКИЯ РЕМИКС“ В МЕДИИТЕ ВЪРХУ
САМОПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ОНЛАЙН
Гл. ас. д-р Радостина Михайлова, Катедра по връзки с
обществеността, Правно-исторически факултет, Югозападен
университет „Неофит Рилски“
Резюме: Статията е посветена на настъпилите през последния месец
радикални промени в алгоритъма, по който политическите лидери,
партии и коалиции могат да таргетират своите послания онлайн в
Google, както и в популярните социални мрежи. В контекста на новата
регулация на политическата реклама в интернет се засягат въпросите
за медийната прозрачност, параметрите на политическо говорене,
свободата на словото и платения достъп до потенциалните публики.
Анализът е ситуиран в коментарното поле на „софтуерната култура“,
която надгражда идеите за „консуматорската“ култура и медийната
конвергенция и конструира чрез онлайн съдържанията напълно нов етап
в човешкия семиозис – резултат от тоталната софтуеризация на
комуникационния процес.
Ключови думи: Google, социални мрежи, политическа реклама,
краудсорс журналистика, deepfake.
“DEEP REMIX’’ EFFECTS IN MEDIA ON THE SELFPRESENTATION OF THE POLITICAL ONLINE
Chief Assist. Prof. Radostina Mihaylova, PhD, Department of Public
Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”
Abstract: The article focuses on the radical changes in the algorithm that
political leaders, parties and coalitions can target their messages online on
Google, as well as on popular social networks, over the past month. In the
context of the new regulation of political advertising on the Internet, issues of
media transparency, the parameters of political speech, freedom of speech and
paid access to potential audiences are addressed. The analysis is situated in
the commentary field of “software culture”, which upgrades the ideas of
„consumer” culture and media convergence and constructs a completely new
stage in human semiosis through online content – the result of the total
softwareization of the communication process.
Keywords: Google, social networks, political advertising, crowdsourcing
journalism, deepfake.
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Нашумелият напоследък медиен анализатор Лев Манович (Lev
Manovich) от доста време – и то не без основание – налага в съвременното
медиазнание тезата, че анализът на медиите като цяло трябва да се
пренасочи от взиране в съдържанията и организацията им към анализ на
софтуера, който ги бележи структурно, като е добре да се проучи
цялостната роля на софтуера като най-съществен детерминант на
съвременната ни култура, но също да се подчертае и фактът, че
културните, икономическите и социалните процеси оформят категорично
начина, по който се развива и функционира самият софтуер 1 . Според
автора, „софтуерната култура“, която съвременният човек обитава, е
изцяло медиирана от софтуера. Именно чрез онлайн съдържанията той
най-вече конструира своя жизнен опит2. Всичко това довежда не просто
до медийна конвергенция 3 (по Никълъс Нигропонте – гуруто на
футурологичните констатации в областта на медиите и високите
технологии, и Дженкинс, който пък говори за култура на
конвергенцията4), а до „deep remixability“ – „дълбок ремикс“, защото в
медийното поле не е променено единствено и само съдържанието на
различните медии в резултат на медиамикса, а самите фундаментални
техники и методи на работа, както и начините на изразяване и
презентиране на медийните съдържания. По този начин ние днес сме
свидетели на съвършено нов етап в човешкия семиозис като цяло, който
се инспирира от повсеместната софтуеризация на комуникационния
процес в една нова „participatory culture4 – „култура на участието“, която
надраства концепцията от ХХ век за консуматорството и оформя по
напълно нов начин медийния поток.5 Медията се превръща в софтуер, в
универсален език и интерфейс на целия ни свят. В това обновено медийно
поле с много бързи темпове набира скорост новата краудсорс
публицистика, в която силно изпъква персоналната отворена
ангажираност на потребителя във виртуалната среда, напълно
съпреживяна като реална.
Джордж Брок (George Brock) пък вижда медиите като
„полиморфни“ структури точно заради непрестанните модификации на

Вж. по-подробно Manovich, LSoftware Takes Command. Free version. 2008. / URL: http:
//softwarestudies.com/softbook/manovich_softbook_11_20_2008.pdf
[accessed:
03.10.
2019].
2
Пак там, с. 6; с. 19.
3
Нигропонте, Н., Дигиталното битие. Kultura.bg/ www.kultura.bg/media/my_html/
2006/bit.htm.
4
Вж. също Върбанова-Денчева, К. Дигитална конвергенция / Дигиталните медии.
Речник на основните понятия, Фабер, 2012.
5
Пак там, вж. с. 24-25.
1
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техните форми, функции и дисфункции.6 Наличието на интернет средата
разделя доскоро концентрираната медийна мощ, фрагментира я и усилва
властта в ръцете на аудиторията сама да избира от непрестанните потоци
онлайн и офлайн своя източник на информация. Тук може да се допълни,
че от друга страна, именно заради краудсорсовата виртуална тъкан на
политическите послания интернет се превръща в самостоятелен „играч“
в полето на политичното, като често има силата да пренасочва крайния
изход от актуалните политически схватки за лостовете на реалното
управление.
Едно от най-ярките доказателства за гореизложената теоретична
постановка са събитията в дигиталния свят от последните два месеца на
тази година. Онлайн гигантът Google, собственост на Alphabet, обяви, че
извършва преразглеждане на алгоритъма, по който политическите партии
могат да таргетират своите съобщения из най-мощната търсачка в света.
Изобщо, че ще има нови правила за политическите кампании.
Рекламодателите ще могат да сортират таргет групите си само по възраст,
пол и местожителство. Политическите рекламодатели ще могат да
насочват съдържанието си на контекстуален принцип, т.е. да показват
реклами на хора, които четат или гледат съдържание за икономика
например. Досега 21-годишната компания даваше възможност да се
използват данни от поведението на потребителите, например какво точно
търсят, какви места посещават, какво харесват, в какви групи се
включват, къде пазаруват и какви политически възгледи имат. Сега
политическите послания могат да се насочват по пол, възраст, както и
след въвеждане на ключова дума или имена конкретен кандидат. За
политическите рекламодатели се премахва и инструментът Customer
Match, който им позволяваше преди това да качват цели списъци с
електронни адреси и дори с телефонни номера на потенциални или
лоялни поддръжници, за да донасочат посланията си именно към тях
възможно най-ефективно. Мерките ще се прилагат за всички платформи
на Google като Google Search и You Tube. Във Великобритания новите
правила влизат в сила в края на м. ноември заради извънредните избори.
В Европа забраната ще влезе в сила догодина, а срокът за останалата част
на света е 06.06.2020.
Причина за това решение са споровете за онлайн представянето на
политическите идеи и желанието да се укрепи доверието в
демократичните процеси. В изявление на компанията се казва, че е
необходим нов подход. Най-силният аргумент за решението на Google е
досегашната предоставяна от гиганта възможност за съзнателно
Brock, G., 2016. The age of polymorphous media/ URL: http://georgebrock.net/the-age-ofpolimorphous-media/ [[accessed: 14. 08. 2019].
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разпространение на невярна или подвеждаща информация за конкретни
избори или политически кампании, провеждани по целия свят.
Тук трябва да припомня и една информация, изтекла по БТА на
06.11.2019 г., че нарочен доклад на неправителствената организация
„Freedom House“, цитиран от световните агенции, обръща внимание на
доста обезпокояващата тенденция правителствата по света масово да
прибягват до социалните медии, за да манипулират и шпионират своите
избиратели. В доклада се уточнява, че за девета поредна година
фактическата и юридическата свобода в интернет отново бележи
отстъпление. Тази констатация се основава на разкрити от „Freedom
House“ усъвършенствани програми за следене на социалните мрежи в
най-малко 40 от проучените за целите на този доклад общо 65 страни.
Уточнява се също за някои особено драстични мерки в тази връзка, като
например изборът на властите в някои държави (напр. Турция) просто да
прекъснат достъпа до определена социална мрежа или въобще до
интернет, докато в други страни (напр. Русия) се прибягва до армии от
„тролове“, които умишлено манипулират в нечия полза нюзфида или
отделни съдържания в него или масово разпространяват фейк, за да
повлияят върху хода на някое политическо събитие или тема,
представляваща обществен интерес.
Именно в този контекст също миналия месец от Twitter заявиха,
че ще забранят изцяло политическите реклами в своята платформа, както
и че ще наложат ограничение върху всяко друго рекламно съдържание,
което включва в апела си политическо послание. В съдържанията не
трябва да са включени ключови думи като „политическа партия“,
„кандидат“,
„референдум“,
„законодателство“,
„директива“,
„регламент“, „мярка за гласуване“, дори и „съдебно решение“. Все пак за
разлика от Google тук извън регламента остава политическото
рекламиране, свързано с каузи, отнасящи се до равенството между
половете и феминизма, измененията на световния климат, имиграцията,
с аргумента, че изброените теми просто повишават осведомеността или
могат да инспирират важни обществени дебати, засягащи човечеството
като цяло. Ще бъдат чистени от съдържанията на мрежата обаче, ако
включат позоваване на политик, конкретен законопроект или
съдържателна част от платформа от нечия политическа кампания, ако в
тях има явно или прикрито застъпничество за политическа персона или
ясно и категорично заявено политическо пристрастие. Това решение
влезе в сила на 22 ноември тази година за всички потребители на мрежата
без изключение и се случва малко след като Twitter успя да закрие
няколко хиляди акаунта за разпространение на фалшиви новини.
Последната политическа реклама се появи на 15 ноември. Микроблогинг
платформата бе в криза преди няколко години и според всеобщото
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мнение един от факторите да излезе от нея е активността на Доналд
Тръмп там с 66,4 млн. последователи на профила си. Това няма
отношение към политическата реклама, но създаде усещане у
потребителите, че именно тя е спасила сайта от фалит. Мерките за
контрол върху политическото съдържание се затегнаха, точно когато до
президентските избори в САЩ остава по-малко от година. Все пак за
последната четвърт на годината бяха отчетени 9 % увеличение на
печалбите спрямо миналата година (около 702 млн. долара).
„Политическтите кампании достигат до хората, когато те решат да
последват даден профил или да споделят туит. Ако плащаш за това, ти
отнемаш свободата на решението на всички потребители. Вярваме, че
подобни решения не трябва да бъдат компрометирани от пари. Не е
справедливо партиите да не могат да рекламират, а отделните кандидати
да могат. Затова спираме и техните реклами.“, написа Джак Дорси –
главен изпълнителен директор на Twitter, в личния си профил. 7 Той
счита, че това решение не накърнява свободното изразяване онлайн, а поскоро слага бариери пред политически злоупотреби с хората.
Този нов контрол върху политическото рекламиране не би
застрашил според Дорси свободата на словото, защото остава
възможността политическите послания да продължат да се споделят в
мрежата, като това гарантира прекия достъп на политическите лидери до
техните „твърди“ и потенциални поддръжници онлайн. Това обаче няма
да важи за всички спонсорирани послания, които имат за цел да се
таргетират по-широко, като се „натрапват“ на потребителски групи,
които не демонстрират желание да ги четат.
Факт е, че внушителните 80 % от приходите на социалната мрежа
се дължат на рекламите, но става дума за реклами с търговски характер.
Публично известна истина е също, че за миналата година социалната
мрежа генерира печалба от 3 млн. долара именно от политическа реклама
в Европа (едва 0,1 %). Все пак е ясно, че тя не е създадена като рекламна
платформа, а за комуникиране на идеи. С тази нова форма на контрол
Тwіttеr основно преpaзглeжда политиките по oтнoшeниe нa
пoлитичecĸaтa peч в cвeтoвeн мaщaб, като се опитва дa я нaпpaви
възмoжнo нaй-прозрачна и да стопира целенасоченото насочване на
общественото мнение в някаква определена посока, без обаче да е много
ясна по горещата в медиите напоследък тема за разпространението на
речта на омразата и расизма. Остава и опцията рекламодателите да имат
възможност да обжалват взетото от администрацията на социалната
мрежа решение за отказ на конкретно рекламно политическо послание,

7

https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952.
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като се гарантира, че исканията ще се разглеждат безпристрастно от
независими експерти.
Нещо повече, отделът по доверие и безопасност на компанията
успя да изгради и собствена технологична стратегия, базирана на
изкуствен интелект, за потискане и направо за стопиране на deepfakeтехнологията 8 поради силно манипулативния ѝ и разрушителен за
публичния имидж на политиците характер и сериозните опасения, че тези
синтетични по своята същност видеа скоро ще са твърде широко
разпространено масово явление. Една от мерките е да се поставят
нарочно известия пред туитове, които съдържат deepfake, за да
предупреждават потребителите да не харесват или споделят подобни
фалшиви послания. Друга мярка е обратната връзка, която компанията
получава от потребителите си, които попълваха до 27.11. анкета или пък
посредством хаштага #TwittePolicyFeedback.
Само преди година, през месец октомври, Калифорнийското
правителство подписа цели два законопроекта, които са насочени към
рестрикции на всички deepfake-съдържания, независимо дали става дума
за видеа или файлове. Според „Ройтерс“ тези процеси в медиамикса
онлайн са резултат от силния натиск върху тях да се спре фалшивата
информация, с която да се манипулират глобални политически процеси,
както и резултати от избори.9 Това важи и за друга особено популярна
глобална социална мрежа – Facebook, чиято официална позиция е
диаметрално противоположна на декларираните от Google и Twitter.
През месец октомври тази година основателят и главен
изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг посети Вашингтон,
за да говори пред Конгреса на САЩ и да даде разяснения относно Libra
– новата криптовалута на Facebook, заради която регулаторните органи
на бизнеса ѝ в Европа провеждат антитръстово разследване. Той си
спечели неодобрението на част от медиите, когато публично заяви, че
принципно е против проверката на публикуваните факти в
политическите реклами в платформата, независимо от това, че Facebook
все по-усилено бива критикуван напоследък, че постоянно
разпространява фалшиви новини. Само че по данни на NBC News по
същото време е имал лична среща за вечеря с президента Доналд Тръмп.
Създаване и разпространение на напълно фалшиви видеа, посветени на публични
личности най-вече от средите на политиката, които обаче посредством компютърна
обработка и използване на технологията за разпознаване на лица, да конструират
недействителни образи на обикновени личности и да показват неща, които тези
личности реално никога не са правили или заявявали по какъвто и да е повод. Очаква се
много скоро те по нищо да не сне различават от автентичните видео съдържания.
9
https://clubz.bg/78800-facebook_snovi_pravila_za_politicheska_reklama_za_evrovota
[accesed: 27.11.2019г.]
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На нея е присъствал и Питър Тийл – известен предприемач от
Силиконовата долина, мултимилиардер и член на борда на директорите
на Facebook.
Малко странна е тази среща (втора поред, след онази в Овалния
кабинет от септември) на фона на огромния натиск, който се оказва върху
Зукърбърг от няколко месеца насам да приложи по почина на Google ясни
стандарти за забрана на политически реклами, които явно или скрито
внушават подвеждащо или направо фалшиво съдържание. 10 Трябва да
вметнем и това, че името на Доналд Тръмп беше замесено в скандал
около фалшива реклама за вицепрезидента Джо Байдън и Украйна и това
предизвика силно недоволство в много обществени среди вътре и извън
страната. Тогава CNN, която става все по-печално известна с гейткипинга
си, не даде гластност на дезинформацията на Тръмп, но Зукърбърг
защити този тип платени рекламни съобщения в социалната си мрежа.
На изслушването пред американския Конгрес Зукърбърг все пак
заяви, че политиците трябва да имат правото да се изразяват свободно
във Facebook и че нямат желание да се превръщат в „редактори“ на
публичното политическо говорене през платформата си и че в
нормалните демокрации не е прието по принцип частни компании да
цензурират политици или новинарски потоци, свързани с тях. За
Зукърбърг всяко изявление на политици, било то рекламно или не, ще
продължи да се третира от платформата му като важно новинарско
съдържание, което трябва да бъде чуто, без значение дали е фактологично
вярно или не. Вицепрезидентът на компанията Ник Клег, който е бивш
вицепремиер на Великобритания, допълни, че още отпреди три години
Facebook прави изключение за т.нар. „новинарската стойност“. Това
означава, че ако някой наруши стандартите на общността, това
съдържание може да остане видимо, ако общественият интерес на хората
да го видят е по-голям от опасността, обяснява още Клег. Сега постовете
на политиците ще бъдат класифицирани по подразбиране като такова
съдържание. Възможно е съдържание, което подтиква към насилие, да
бъде сметнато за опасно и да бъде изтривано. Но оценка ще се прави за
всеки различен случай, като тя ще бъде „холистична и всеобхватна“.11
Част от аргументите на Компанията са, че продуктовите мениджъри не
Например BBC предаде позицията на известния британски комик с еврейски
произход Саша Барон Коен: „Ако им платите, Facebook биха пуснали всяка политическа
реклама, която искате, дори и тя да е пълна с лъжи. Те дори ще ви помогнат да насочите
тези лъжи към желаната публика за максимален ефект... Ако Facebook съществуваше
през 30-те години на миналия век, той щеше да позволи и на Хитлер да пуска 30секундни реклами за неговото „решение“ на „еврейския проблем“ ...“ – Вж.
http://www.manager.bg [accesed: 23.11.2019 г.].
11
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/01/28/3381619_feisbuk_zategna_pravilata_za_
politicheski_reklami/.
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желаят да се лишават от приходи, а консултантите по политически
въпроси изтъкват, че ветото върху политическите реклами би имало
обратен ефект – то само ще облагодетелства политиците на власт и
богатите кандидати, които разполагат така или иначе с достатъчно пари
за скъпите реклами в конвенционалните медии, докато по-бедните и
непознатите политически субекти ще бъдат лишени от възможността да
влияят на потенциалните си избиратели и поддръжници чрез
платформата на социалната мрежа.
В резултат на тази позиция се появиха яростни критики и призиви
във Facebook да се забранят всички политически реклами.12 Нещо повече,
през октомври повече от 250 служители на компанията изпратиха до
изпълнителния директор писмо, което стана публично, когато
журналисти от New York Times успяха да се доберат до него и да го
огласят. В него те настояват в тиражирането на политически кампании
все пак да се наложат строги правила, защото сегашната позиция на
Зукърбърг буквално разрушава интегритета на компанията.
Изложените факти инспирират подозрението, че върху Зукърбърг
е оказан натиск и от страна на президентския екип да се запазят
снизходителните правила за политическо рекламиране, особено като се
има предвид, че предстоят нови избори през 2020 г. Не е тайна, че досега
екипът на Тръмп е инвестирал около 15 млн. долара за реклами и това го
превръща в най-крупния участник в платформата. По време на изборите
в САЩ през 2016 г. циркулираха близо 6 хиляди версии на реклами,
които да тестват нагласите на избирателите от различни групи, с цел да
се активизира тяхната ангажираност с изборния процес, а според
вътрешни за компанията документи в нея за половин година преди
президентските избори са налети 44 млн. долара.
Важно е да се отбележи, че само 0,5 % от приходите им са от
политически реклами, но става въпрос единствено за рекламите, пуснати
директно от политици, не и от комитетите за политическа активност (т.
нар. PAC-ове), които всъщност биват наемани и харчат в пъти повече от
самите политици в тяхна полза. Така че, според финансови анализатори
на компанията, решение за подобен на Google ход би струвало на
Зукърбърг минимум 5 пъти повече. Към днешна дата Facebook позволява
политическа реклама, макар и само от регистрирали се политически лица
и коалиции, докато – видяхме – Тwitter вече ги забрани напълно.
Смятам, че е добре на това място да уточня, че като цяло в
съвременния политически PR основно оръжие си остава емоцията,
особено когато става дума за политическо рекламиране в САЩ.
Ударението винаги е върху чувствата, не толкова върху логичните
12

Вж. по-подробно www.btvnovinite.bg – [accesed:31.10.2019 г.]
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разсъждения по наболели теми. Когато преди около 10 години Катрин
Уайт – професор от университета в Оклахома, посети Факултета по
журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“,
обясни детайлно тенденцията политическата видеореклама в САЩ все
повече да се отдалечава от реалността и да се премества в полето на
емоционалните фикции. Това особено се отнася за политическото
агитиране в интернет, защото за разлика от телевизиите, където все пак
доминира логиката в изказванията на политиците, там шестват
емоционалните първични реакции в реално време. В интерес на истината
Първата поправка за свободата на словото в Конституцията на САЩ
(която не важи за Европа, обаче) закриля партийните кандидати и им дава
правото да се осланят на провокативни внушения, парадоксалното е дори,
че има начин да се използва слово на омразата, сексистки реплики, при
условие че по този начин се отказват от определени общности или групи
избиратели. И още нещо – през януари 2010 г. Конгресът им разреши
еднолични частни корпорации да финансират неограничено политически
реклами.
От изредените примери за регулация на политическото
самопрезентиране в най-голямата онлайн търсачка и позициите на двете
най-популярни социални мрежи в интернет става ясно, че „дълбокият
медиен ремикс“ бележи ярко и категорично политическото
комуникиране и оттам самите политически и обществени процеси в
целия свят. В същото време се илюстрира настоящото частично безсилие
чрез правила да се направляват полифонните структури на новите
високотехнологични медии и да се контролира изцяло мобилната
онлайн13 и краудсорс журналистика. Още повече, че на практика отдавна
политиците извън наистина мащабните световни лидери не се доверяват
толкова на директното политическо рекламиране онлайн, колкото
ботовете, а и ежедневното насищане на псевдоинформация и черен PR от
тролове с фалшиви акаунти, която заразява интернет пространството чрез
автоматични скриптове, за да постигат манипулативно целите си сред
важните таргет групи и да умножават печалбите от търговски реклами за
социалните мрежи многократно, откъдето – знаем – основно набират
средствата си. Нещо повече – твърде вероятно е демонстрираните
рестриктивни мерки срещу политическата реклама онлайн да инспирират
употребата точно на подобни „тъмни“ подходи, чрез които прозрачността
в политическото говорене наистина да бъде напълно заличена.

За особеностите на онлайн журналистиката по-подробно в: Дерменджиева, Грета.
Онлайн журналистика: медиите в дигиталния свят, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2012,
особено с. 169-185 и 215-258.
13
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In Memoriam
Чл.-кор. проф. Александър Янков (1924–2019)
Член-кореспондент проф. д-р Александър Янков е роден на 22
юни 1924 г. в гр. Бургас. Завършва право в Софийския университет през
1951 г. Специализира в Академията по международно право в гр. Хага,
Холандия през 1961 г. От 1973 г. е професор в катедрата по
Международно право и международни отношения в СУ „Св. Климент
Охридски“, която ръководи в периода 1980-1989 година. От 1981 г. е
член-кореспондент на Българската академия на науките и през 19881989 г. ръководи секцията по Международно право и международни
отношения в Института за държавата и правото при БАН. От 1988 до
1991 г. е заместник-председател на БАН.
В периода 1988-1991 г. проф. Янков е заместник-председател на
БАН. През 1989-1990 г. е председател на Комитета за наука и висше
образование и заместник-председател на Националния съвет за
образование, наука и култура. Бил е член на Президиума и председател
на Съюза на научните работници в България и член на ЦС на Съюза на
юристите в България. Депутат в IX-то Народно събрание и в VII-то
Велико народно събрание (1990-91).
През периода 1972-1976 г. Александър Янков е посланик на
България във Великобритания и Северна Ирландия, а през 1976-1980 г.
е постоянен представител на България в Организацията на обединените
нации в гр. Ню Йорк, САЩ.
Проф. д-р Александър Янков представлява страната ни в редица
международни организации и конференции: член на Комисията по
международно право на ООН в Женева през 1977-1996 г. и неин
председател през 1984 г.; на Комитета на ООН за мирно използване на
морското дъно и негов зам.-председател (1968-73 г.); на
Международната морска организация, като председателства Осмата
асамблея през 1973-1974 г. в Лондон; Третата конференция на ООН по
морско право и председател на Третия комитет на всички сесии през
1973-82 година. Проф. Янков е и един от основните автори на найважния документ, регулиращ отношенията в Световния океан –
Конвенцията на ООН по морско право. От 1 октомври 1996 г. до 2012 г.
е член на Международния трибунал по морско право в Хамбург.
Бил е гост-професор в университети във Вирджиния, Ню Йорк,
Южна Каролина, Кеймбридж и Оксфорд, чел е лекции в редица
държави.
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Член-кореспондент проф. д-р Александър Янков е един от
основателите на Българската асоциация по международно право през
1962 г. и неин председател през периода 1982-2018 година. През
периода 2012-2014 година проф. Янков бе начело на най-старата
професионална организация на юристите в света – основаната през 1873
г. световна Асоциация по международно право.
Носител е на ордените „Кирил и Методий“ първа степен,
„Народна Република България“ първа степен, „Стара планина“ първа
степен, както и на златен почетен знак на Министерството на външните
работи за неговия принос за развитието на българската дипломатическа
служба.
Удостоен е с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на
Югозападния университет „Неофит Рилски“, на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и на Бургаския свободен университет.
Доайен на българската международноправна школа с безспорен
принос за развитието на международното право и юриспруденция, с
което академичната общност се гордее. През изминалите десетилетия
проф. д-р Александър Янков има неоценими заслуги за обучението на
поколения специалисти, готови да посрещнат предизвикателствата и
динамиката на съвременните международни отношения и право, както и
да подготви израстването на редица млади учени. Енциклопедичните
познания, академичната етика, човешката мъдрост и доброта на проф.
Янков са пример за всеки от нас.
Редакционната колегия на сп. „Международна политика“, както и
авторите, и читателите на списанието, винаги ще помнят и ще почитат
чл.-кор. проф. д-р Александър Янков като забележителен юрист,
преподавател и учен от световно ниво, с огромен национален и
международен авторитет, достигнал върховете както на академичните,
така и на човешките духовни ценности!
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Проф. д-р Габриела Белова е магистър по право на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (1992 г.). Образователната и
научна степен „доктор“ ѝ е присъдена след защита на дисертационен труд
на тема „Процесът на европейска интеграция и националният
суверенитет“ през 2004 г. Научното звание „доцент“ по научна
специалност „Международно право и международни отношения“ ѝ е
присъдено от ВАК по предложение на Специализирания научен съвет по
правни науки през 2007 г. От 2014 г. е професор по професионално
направление 3.6. Право (Международно право и международни
отношения). От 2010 г. до 2019 г. е декан на Правно-историческия
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Член е на Българската асоциация по
международно право и на Българската асоциация по европейско право.
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Станислав Павлов е завършил Академията на МВР – град София,
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обществения ред“. Впоследствие придобива ОКС „Магистър“ по
специалност „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Докторант
е към катедра „Международно право и международни отношения“ в
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има научни
интереси в областта на международното и европейското право,
проблемите на сигурността и защитата на правата на човека и др.
Светослав Павлинов Мишев e студент втори курс, специалност „Право“,
председател на Студентския съвет на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“, председател на Дипломатически клуб
„Имхотеп“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“, член на Постоянната комисия по социални и правни науки,
сигурност и отбрана на Националната агенция за оценяване и
акредитация.

110

Милен Маринов практикува в областта на гражданското, търговското,
административното и наказателното право, а научните му интереси са
насочени към международното право и правото на Европейския съюз.
Гл. ас. д-р Радостина Михайлова е преподавател в катедра „Връзки с
обществеността“ на Правно-исторически факултет при Югозападен
университет „Неофит Рилски“. Научните ѝ интереси са свързани с
теорията на масовата комуникация, медиазнанието и др.
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