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НАРАСТВАЩАТА ГРИЖА 

ЗА СИГУРНе>€ТТА Н'РАМКИТЕ 

НАчЕРНОМОРtкоть ИКОНОМИЧЕСКО 
СЪТРУДI-IЙЧЕСТВQ ' 

' „,,., '1 ,' ,-, -, ' ' -с. 

Йоанис Стрибис 

Краят на Студената война беше,белязан,от поднdв~ния ин• 

терес 'към регионално·н:J И''Подр~егионалното сътруднинество, 

довело в последствие'):(о появата нановиrрегионални споразу

мения,и юрганизации, През.1992г.,Н:държавиотедна,по-ши

рокообхватна черноморска зона1 решиха да споделят личния 

си опит, поставяйки началото на Черноморското икономическо 

сътрудничество (ОЧИС)2, което да функционира като нефор
мален и отворен за промени и предложения форум на сътруд

ничество, пред който стоят амбициозните цели да се постигне 

по-високо ниво на развитие и всеобхватност на двустранното 

и многостранното сътрудничество, да се подпомогне икономи

ческият, технологичният и социалният прогрес на страните и 

да се насърчава пазарната икономика и свободната инициатива 

(BSEC 1992Ь: 3). Няколко години по-късно страните участнич
ки осъзнават, че, за да постигнат тези цели, ОЧИС ще трябва да 

основе постоянни институции3 и затова решават да трансфор

мират институциите на ОЧИС в пълноценно функциониращи 

международни организации с международен юридически ста

тут. За тази цел те подписват учредителен договор, Хартата на 

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, 

в Ялта на 5 юни 1998 г. Хартата влиза в сила на 1 май 1999 г. 

1 Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Румъ

ния, Русия, Турция и Украйна. 
2 Black Sea Economic Cooperation (BSEC) - бел. пр. 
3 Постоянният международен секретариат е основан в началото на 1994 г. 

с цел да се предостави административно обслужване на различните струк

тури на ОЧИС. 
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Тази ·статия.третира проблема з::~ потенциала.яа ОЧИС да 

осигурява.сигурност в.региона, което·еособено.·важно след съ

битията от 11 септември. Набляга се най-вече на докумNtrаци-. 
ята ина изследването на законовите .. клаузи ишоложения;· как
то и на други законово змължаващи документи (едностранни 

акГове •на ·очис, международни споразумения, установени в 

рамКиtе. на ОЧИС);· които. формират институционалния и зако

нов капацитет наОЧИС, що се отнасядо ангажиментите му no 
отношение· проблемите на сигурНС1сТТа. ·•Запознаването с• мето

дите• на действие и ефективността. на очи с. е предпоставка за 

опозн::~ването нашътя, който организацията неотклонно •следва 

в старанието си да се справи с проблемите на сигурността. Една 

още по-наложителна причина, която накланя 13езните в полза на 

избрания метод, произтича от същината на ОЧИС като иконо

мическа институция. Тази характеристика изисква систематич

на проверкаидо.Кументиранена.инстюуционалните wзаконови 

персnеюrиви ·за участието на Орган.из::~цията в• разрешаването 

на проблематика от подобен характер. Този • nодход улеснява 
представянето на постепенното разрастване на правомощията 

на ОЧИС по отношение амбициите му за овладяване на Про

блемите на сигурността, паралелно със съществуващия спор за 

законовата допустимост на подобно рЗЗширяване на функциите 
на ОрганизацИята, както11. за нейния обхват :w границц ... 

Когато на фокус е въпросът за това, какво· е постигнала 
ОЧИСв сферата на сигурността,.трябвадапризнаем, че голя

ма ч.аст от заслугите на ОЧИСктова oтfl.(J)ll1eниe се дТ>лжатна 

изr:раждането на климатна дО!верие, разбирателство и диалог 

сред единадесеТТе;;члевки. В един регион, белязан· със знака 

на несигурността и безпокойството, рьлятана ОЧИС като ме

ханизъм за изграждане и•поддържане·f!:а до'Верие трябва да се 

оценява високо: Освен това настоящата статия се спира на на~ 

чина, по който ОЧИ€ вЮiючва в днев:ния си ред вЪ:3'лови npo-
. блеми на сигурността: В'Ьпреки че ОЧИС като орган:изация 
демонстрира·ясна.·икономическа ориентация; в. с'Гатията се 

твърди, че независимо, че категоричната й: цел е да насърчава 

и подпомага стабюцщстта в региона посредствсJм· икономи

ческо· сътрудничество, скорошните Поправки •В структурата 
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на ОЧИG го.ворят за преориентираме към проблемите на си

rурtJ:остта в региона. Първата и може би най-важна инициа~ 

:ги1щ·в тази насока е-приемането. на Леки мерки.за сигурност в 

борбата:е организираната престъпност. Главният инструмент, 

с който борщзи тази нова политика, е приемането на законови 

сцоразуJ\1ения, които да; осигурят легална база за материал~ 

ната и инqтитуционална: структура за сътрудничество в .тази 

зона. Въпросите за сигурността не стояха така неотложно в 

дневнuя ред ,на ОЧИС преди атентатите на 11 септем•ври в 
САЩ и пос;JJедвалите ти събития. Сега обаче те са основа на 

. сериозни дебати относно политическите и законовите рамки 
на една подобна инициатива, а именно= борбата срещу меж
дународния тероризъм. 

Гpu~1J:;ra за сигурността: „методът'' на ОЧИ:С 

за пост:щщне на сигурност. посредством икономическо 

съ труднщ1ество 

Харта ua ОЧЦС 

Органuзацията н~ ОЧИС бищ1 формулирана в чл. 1 от Харта
та като „реrионална икономиче,ска организация~'. Спор·ед 'тази 

ItЛауза полити':lеските възможности на ОЧИС през ранните то

динц на съществуването на организацията са законово ограни

чени. Тази основна©риен-гираност·на Организацията-е дораз~ 

вю:а още JIQI\.eчe приизброя,ването на принципите и целит\:) на 

РЧИС (Харта, чл. 3),. ка.кто ,и при изброяването на. зоните на 
съrрудцичество, nодпомцгани атОрганизацията{Харта, чл; 4). 

Трябщ1 да отбtщ.ежuм, че в цялата ориентировъчна частна 

хартата щпо веднъж не се споменават··мерки за СИГ)!рност, 

което };{е ~>учудващ факт; имайки предвид ·предварителните 

условщ1;при които се създава ОЧИС. Държавите членки оба~ 

че не може да не са осъзнавали „стратегическото положение" 

(BSE~ 1998с: 19), в условията на което ОЧИС осъществява 
своята дейност. Въпреки че ·не се съдържат в оперативната 

част на Хартата наОЧИС, НЯКОИПрепратКИ"КЪМ въnросите за 
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ситурно;стта, стабил:носттал мИ:ра в 'региона>с;а. зaceFfia'l'И' в 
уводшпа част" В предu:словието nодписалите-.;Хартата (пара

граф 9) дър:щавилод·н~рта;ват „общата представа за:регионал
но сътрудничество като част от интеграци.оннитепроцеси в 

Европа, основаващи се.Jщ основни човещки права я.свободи, 

благоденствие чрез цкономиqеска.свобода; социалнасправед

ливрст и. сигурност.и безопr;1сност за .всички:, представа; ·кош

то.дава зел.ена светлина за взаимодействие с други държави, 

регионални инициативи и международни о.рганизации ифи

нансо~и институции" (BSEC1998d: 3). ·Освен това членовете 
на ОрFанизацията „изразяват желанието на своите страни и 

народи за едно конструктивно и пълноценно сътрудничество 

в широкспектър от области.на икономическатадейносТ; като 

целта е регионът.на ОЧИ С да се превърне в зона на мир, ста,

биЛ.ност и благоденсtвце"{Увод, пар .. •11 ). 

Декlflарации на високо рщщище 

По отнощение на ло-торе споменатите. Препратки към си

гурн.осТта и стабилността, уводната част на Хартата на ОЧИС 

не ,навлиза в чисто•непозната територия; някои от по-ранните 

документи, засягащи янициативите на ОЧИС,. осъществяват 

по-малко или повече директна връзка между регионалното 

икономическо сътрудничество и проблемите·. на сигурността. 

Препратките датират отвремето, когато е nриета декларацията, 

по .време на срещата на ·високо равнище на ОЧИС (Истанбул, 

25,юаи1992 г.), която слага началото на официалното същест

вуване наОЧИС. В този основаващ документ съучредителите 

на ОЧИС „осъзнават, че една благоденстваща и просnерираща 

Европа ще може да се развива, имайки за своя, юснова общи 

ценности, каквито .са демокрацията;· благоденствието, постиг

нати чрез ·икономическа свобода и социална .. справедливост, 
както иравна степен на сигурност за всички страни'' (BSEC 
1992 Ь:3). В тази връзка по-нататък .те „потвърждават наме~ 
ренията си да развиват .икономическото сътрудничество като 

принос към процеса наОЧИС", като „целта•е Черно море да се 
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превърне в море на мира; стабилностrа•и благоденствието и да 

допринесе,за приятелските и добросъседски отношения!'· 

Тези начални постановки •и из~<азвания показват, че сред 

целите на основателите на{)lШС по отношение на· новосфор

мираното ·регионално начинание, икономическото ·сътрудни

чество заема· централно място. Същевременно тази к:лючова 

цел·· е считана· за средство да се фокусира. вниманието· върху 

ситуацията на.сигурност и черноморския регион. В този кон

текст„сигурността"·се·споме!fавакосвено,в.смисъл,.черегио

налното икономическо сътрудничество можедапредотвратява 

или· да разрешава конфликти ... Обаче за борба срещу·.реална 
опасност на практика не става въпрос. 

Този първоначален индиректен подход към проблемите 

на сигурността се потвърждава и в последвалите декларации 

на високо равнище. В Московската декларация (25 октомври 
1996 г.), след като „изразяват желанието на техните страни 

и народи за конструктивно и плодотворно сътрудничество 

в различни сфери на човешкатадейност·с·целдаrф'евърнат 

Черно море в зона на мира, сигурността и икономическия 

просперитет" (BSEC 1996Ь: ix) и „тяхната подкрепа на уси
лията да. се осигури мир и стабилност в Европа" (ibld .. : х); 
държавните и правителствени глави· на страните· участнички 

в ОЧИС доразвиват в някои. детайли идеята за сигурност и 

стабилност в черноморския регион посредством икономи

ческо сътрудничество в. рамките .на структурата на ОIШС. В 

глава 3 на декларацията,• озаглавена Регионшtна стабилност, · 
държавите членки гледат на икономическото сътрудничество 

и партньорство като на крайъгълен камък за дълготрайната 

стабилност в региона и като на практически·.· механизъм ·за 

намаляване ·на политическите рискове и· предотвратяване на 

дестабилизацията .. Те се споразумяхаотносно необходимост~ 
та от съвместни усилия за осигуряване стабилност в региона 

и отделиха специално внимание. на предприемането на спеш

ни и конкретни мерки за борба с организираната престъп

ност, насилието,. тероризма, контрабандата на незаконни нар

котици, оръжия ирадиоактивни материали, както иза борба с 

незаконната емиграция и пр, (iЬid:: 12) 
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Н това свое Изявление държавите участнички представят в 

сбит вариант представата: на ОЧИС за икономическото сътруд

ничество; сигурност и стабилност, като rю този начин устано

вената: взаимовръзка между тези концеrпи служи на целите на 

ОЧИС. Освен това те изброяват практическите стъпки, които 

трябвада се предприемат, за да проработи тази взаимовръзка, 

наричайки конкретните мерки с общоразцространеноrоназва

ние ,,леки: мерки: за сигурност".' 

По:литика'!'а на икономическо сътрудничество, водеща: до 

сигурност и стабилност в региона, е по.ложите.лно оценена в 

приетата веднага след подписването на Хартата на ОЧИС на 

5 юни 1998 г. декш~рация от конференцията в Я.Лта:, 'на коя
то членовете на ОЧИС обявиха своето общо убеж.дение, че 
„постигнатият значителен напредък ·в многостранното Ико„ 

номйчеоко сътрудцичество допринася за утвърждаване на 

мира, стабилността и сигурността: в полза: на нашите страни." 

(BSEC 1998с: 19 [пар, 1]). 
Същото изказване е наnравено и по време ·на конференци

ята в Истанбул (17 ноември 1999г.). Тоtаватореспоменатите 
условия са по~солидно изтъкнати .като резултат от предишни 

практики на ОЧИС в сферата на сигурността: 

Ние сцоделяме общото мнение, че по време на шестгодишното си 

съществуване Организацията е допринесла значително впроцеса на ус

тановяване на мир и сигурност в зоната на ОЧИС, прилагайки на прак

тика идеята за икономическо сътрудничество като ефективно средство 

за изграждане на доверие и като стълб в Новата европейска архитектура. 

(BSEC 1999а: 23 [пар. 3]) 

Съобразно с този текст членовете на ОЧИС „официално 

потвърдиха· своята политическа воля да допринесат за мира и 

сигурността в черноморския регион със средствата на много

странното икономическо сътрудничество" (iЬid.). Идеята:, из

разена в тези изказвания, се състои в това, че съществува ме

тод, посредством който ОЧИС насърчава сигурността и мира 

в черноморския регион. 

Подходът се основава на емпиричното наблюдение, че ико

номическото развитие . и задълбочавадето на регионалното 
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и,кщюмическо сътрудничество спомага:~: за щщдъ.ткането, на 

една по-сигурна среда във въЩJосния регион. 

Декларацията от Истанбулот 1999 г. съдържа идруги пре,
поръки и препратки. относно въпросите на сигурността и с:~:а,

билностга, които заслуж~ада бъдат споменати. Сщщ като·от-, 

дава,засЛ)')!\ено:rо на ОССЕ4 ,-- Организацията за си:гурност и 

сътруд1щчество в Европа - и нейната дейност за европейската 

сигурност, декларацията изразява своята увереност, че.\;усиле

ното. сътрудничество.между ОЧИС и ОССЕ в съответните им 

сфери на.ком~:щтентност ще слу)J(И на целите на мира и благо

денствието.в цялата зщщ на ОССЕ" (iЬid.). Тази стъпка елогич

напоследи:цаот практикатаОССЕ да посвещава ОЧИС в идеи

те и целит~е на Организацията (PSEC 199QЪ:J [параграфи!, 5]; 
1():98с: 20 [пар.7]) и приноеа Изаразрещаването накqнфликти. 
J;За)J(Цо е обаче.да се отбележи, . че това изказване, вд:~;.хнов.ено 
от ,съответния контекст на конференцията през 1999 г., е по~ 

следното от такъв характер, отнасящо се до процесите в ОССЕ; 

споменав·ано цяког,а ~,документи на ОЧИС. 

Предищни извадки показ:ват, че определени притесне

ния no отношение на сигурността са били изразявани по 
косвен начин в рамките на ОЧИС още от момента на ней

ното раждане като организация, и това е видно особено в 

документите, приети на събранията на най~високо равнище 

(държав~и' и правителствени глави), Поради което са И от 

най-голяма пd.гiитиче.ска значимост. 

По таЗи причин& учудващ е ф~;~кгът, че т9зи в,~;rд и1казвания 
на ниво държавни и правителствени глав,и не са били прило

жени досега на практика. Един по-внимателен прочит на ре

шенюп11 на външните министри, които по принцип имат реша

ващия глас цри определяне хода· на Политиката на ОЧИС, ясно 

показва, че грижат~;~ за сцrурността никога не е била в цщпъра 

на вниманието на членовете на ОЧИС. Това се потвър)J(Даваи 

от изследването надейността на работните групи към QЧИС 

Тази констатация.идва;да покаже, че от момента на основава

нето на ОЧИС икономическият аспект е този, който е във фо-

4 OSCE - Orgar\ization for Security and Co-ope~ation iri'Europe - бел. np. 
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куса на интереса на държавите участнички в Организацията. 

Въпреки това обаче проблемът за сигурността и стабилността 

е считан за въпрос на „висша политика", въпреки че е лишен 

от задьлжаващ законов характер. 

Факторът „Пакт за стабилност" 

През годините ОЧИС акцентира върху пропуска да се при~ 

лагllт на rфактИка топ-изявления по въпросите на сигурността 
като тези, конто вече коментирахме'по-горе. При един-едИ.н
ствен случай обаче Оргаiшзащ1ята (и нейните членове) не 

се придържа към така установения политически модел, при 

кdйто.няма покритие между думи и деЛа:,•·а вместо·това пра
ви опит да разработи п.ilан за ангаЖИрането И п'о отношение 
въпросите на сИrурнОстта, като се ръководи от други подобни 
спогодби, като liапример Пакта з~''6табiшност за' ЮtоИзточ
на Европа (ПСЮЕ). ТоjИслучайе отгоЛЯма.важностпоради 
факта, че разкрива динамиката~ на взаимодействието ·между 

уqастниците на регионално и подрегиЬнално равнище и съз

дава условия За осъществяв~нето на по-активна координация 
между тези 'участници посредством сътрудничеството Им в 
съответните им сфери на дейно с+. 

СътруднИЧеството между ПаКга за стабилност за Югоизточ
на Европа (КiоЛн, 1 О юни 1999 г. )'е от първостепенна важност 
за ОЧЙС. То е счнтано като поДtйк отвън за задействането на 
вътрешна реакция, която впоследствие да доведе до преосмис

ляне. на пробремите .на си:fурнос1Та в'ОЧйС. В Па~та за ста
билност участниЦите .включват параграф, ~ие~:о съдържание е 
оформено благодарение на активното участие на органите на 

ОЧИС в разработването на Пакта и в който параграф се прави 

следната препратка към ОЧИС: 

Ние отбелязваме ролята на Организацията на Черноморското иконо

мическо сътрудничество за насърчаването на взаимното разбиране, кое

, то да подобри цялос~:ния политически климат и да спомогне.за икономи
ческото развитие в черноморския р~гион. Като приветстваме ангажира

ността На ОЧИС ПО въпросите на мира, сигурността И стабилността, ние 
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приканваме ОЧИС да пО11югне за прилагането наЛакта за стабилност за 

Югоизточна Европа" {пар, 35). · 

Това, което е особено важно .в случая, е осъзнавщ1;~то ро

лята на чие за подпомагане осъществяването на практика на 

целите, които си поставя Пактът за стабилност. Поради това на 

ОЧИС, както и на други подрегионални {jрганизации, е, даден 

статута на помощна организация към Пакта за стабилност, ко

ято да има право l:(аучастие в трите Работни маси (по въпроси

те надемократизаЦия:га ичовещките права, на икономиче~~ото 

развитие и на проблемще на сиrур11остта), както и на Масата 

на регионално .ниво,; .коцо пре.цлаг,а насоки и.предложения за 

разрешаването. на.тезцдробщщи. 

Приз~ВЪТ за активНО,У'iас;тие на ОЧИС при ИЗПЪЛl:[~IШето ll_a 
Пакта за стаб~щност преВ'l~р.на грюю~та за СИГ)IРI-JОстта o;i; про-, 
блемс особен стщуг вточка от дневния ред. Qрган;цте на ОЧИ<; 

трярв11ше да разрабч~wпраkтиче~К11 средсщаff методи с.цеli.да 
допрИнесат ефективнq за реЩ~и:щцw~т!l наде.riите на ,Паl(Та за 
стабилност. I~дин от главните дис.кутирани въцроси qеше относ„ 

но способността на ОЧИС да се справи с проблемиiе на сигур
ността (което е и гла~на гриЖа на ПакТа). По тоз~;по,вод c;r:pa. нц-

, о - ,_ 

те ~енки повдигнаха някои въпроси, касаещи.степеН'fаЯll учас„ 

тие на ОЧИС в делата на Пакта,,за ста()илf~о~т, ик;µ<Б,и .стъпки 
тр~бва да бъдатцредприети в тази насока. i;Iоя1щх:а с~ ра,злични 
станщщща. по так~ цоставените 13ъпроси. Станов'ището щ1 По~ 
стояннllil. ~еждунароДен . се~ретариат на . ОЧЙС (PERМ,iS), че 

Органи~ацц}rга също .може .. да участва в РаботнИТе. маси'по въпросите 
на демократизацията .;_r Ч6вешките права. и на пробhем'И'fё н'~ сигурносrfа~ 
като се опира на цялостния си опит' в процеса на Изфаждi~не на доверИе 
посредством· иканом:ическо ·сътрудничество и .;посспециално на nрилаrа• 

нето на практика на споразу(vlенията меЖду 1стра1-1ите чш::~.ки на ОЧИС за 

борбата с престъпността и незабав1-1иту дей9твш,~ в критични .ситу~ции. 
(BSEC 2000а: 26) . ' . 

не успя да засегне най-важнще ос;обеностц на 13сяка една Работ

на маса, поради което така и не се стигна до задоволителни ре

зултати. Сиrуацията кулминира с· нежела.ниетана тоrаваiпната 
- j' 
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председат~щ~тваща страна,, Гърция, да представлява ОЧИС на 
срещаrа на Рабцщ1~11а маса по, 13ъпроситена си:гурността (запла

нувана за 13-14 окгомври 1999 ,г. ), защото 

участие~о на ОЧИС в тази Работна маса не е оправдано с оглед ико
номическата насока на дейността на ОрганизаЦИята, поради което ОЧИС 
не може да вземИ участие. Фактът, че' точките правосъдие и вътрешни 
работи са вклЮчени в tфедnарителния дневен ред наjсрещата не могат да 

действат юпо противовес на включването на такива точки като отбрана и 

сигурност, които попадат изцяло извън обсеrа на дейност на QЧИС. 

Мнението, изразено от гръцкия министър на външните 

работи, отразява несигурността и съществуващите дискусии 

в ОЧИС относно проблемите на сигурността след локаната 
към ·Организацията· да спомогне осъществяването ·целите на 

ПаКта 1а стабилност. Достойнствата на изразените rю време 
на дебатцте мнения правят, „принципа за функционалност" 

приложим при действия, • извършвани от междуJiародни орга
низации. Според този принцип международните· организации 

изпълняват само тези функции, които изрйчно са зададени в 

техните учредителни договори, така че да спомогнат за ефек

тивното прилагане на установените от за~она функции. В този 

с.лучай е необходимо да се обърне внимание на дейностите на 
третата Работна jl\faca на. Пакга за стабИ:лност по Проблемите 
на сигурността, за да МОЖеМ да устаНОВИМ ДОКОЛКО са СЪВМеС
ТИМИ с теЗ'и на очис. Третата Работна маса е натоварена с 
три пакета, О'бхващащи следните дискусИ:онни сфери: ( 1) пра
восъдие и вътрешни работи, въпроси на емиграl.J,ИЯта, борба с 
организираната престъпност, корупцията, тероризма и всички 
други криминални и незаконни прояви, трансграничи рискове 

За околната сре.Ца; '(2) прозрачност и мерки за изграждане на 
доверие в регИ:она (какго и оръжеен контрол); и (3) проблеми 
на отбраната и военната дейност и предотвратяване на кон: 
флиkги. Това разделение на дейностите в три отдеЛни груriи 
води до аналогично разделяне на riрйложенията напринципа 

за функционалност. Следвайки тази лоrика, може Да се очак

ва, че би било оправдана стъпка, имайки предвид законосъо

бразнйте функции на ОЧИС, акотя участва в разискването на 
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проблемите от nървия пакет задачи (виж по-долу); Докато тре'

тата категория Неёъмнено еизвънпрерогативйте наОЧИС. По 

отношение на втората категория ОЧИС може да преосмисли 

участието си, обаче не и преди щателното проучване на съот-

ветцата riрОблематика,. . 
Гореспоменатата интерпретащш намира J'1Ясто и в решени-

. . . 

ята, на Първата среща на .Съвета на мянистрще. на външните 

работи (Солун, 27октомври 1999 г.)във връзка с приноса на 
ОЧИС ·за изпълнението на целите на Пакта за стабилност. Съ

ветът реши, че 

в съответствие с принципите и целиrена ОЧИС, определени в Харта

J'а, и с рглед член 1 § на Пакта за стабилност, ОЧИС изразява готовност да 
участва активно в Ра9qтна маса номер 2, чиято. дискусионна ~;ема е иконо
мическото преустройство, развитие и сътрудничество, както и в Работна 
маса номер 3 по въпросИте на правосъдието и вътрешните работи. · ··· 

Участието на ОЧИС в Раб6тна маса номер 2 ще бьде подсигурено 
от Президентството, PERМIS5, Черноморската банка затърfuвия и раз• 

витие (BSTD.13) д Бдзнес съвета на ОЧИС, както и участието на дргани• 
зациятав Работна маса ном~;;рЗ от Президеатствотои PREMIS. (BSEC 
1999Ь: 131 [ пар. 8,9]) . 

Горния:г текст запрчва с уверение в, уважени:() чм „~рин
ципите и целите на ОЧИС, кактq садеф11ниранц)~. Хl?-ртата" 
- това всъщност е отправната точка за привеждане;r:о, на д()

води. Но противно на мнението, изразено ло отнрщение на 
пълното несъответствие н;а, уЧастието на очu;с св. работата на 
третата Ра()опiа маса на.Г(акга за стабиJlност, Съве1Ът по
ясни, че огршiичава учас~'и:ето на ОЧИС до „Работна мас1;l 
номер 3 по въпросите на правос;ьдието и вътреiпнИте работи." 
Но дори след като преименува съответ~ия Qрган на Пакта За 
стабилност (с първочачално наименование: ·Рцботна маса по 
въпроснте на сигурността), Съветът даде ясно да се разбере, ' ·, . ' - „, 

че само з.адачи от точно такъв характ~р ще представляват ин-

терес за·очис и ще са съвместими с нейните устано.1,3,ени от 
закона „принципи и цели." · 

5 Privilege and Role Management Infrastructure Standard Validation - про:

ект, спонсориран от програмата ISIS на Европейския съюз - бел. пр. 
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Същот0 сrановище бе възприето И, от дърщЮ,ЩИ,Те .и: прави

телстве1щ ГJ1авц на дl,'>ржавите чденки. нa,OЧJilC п0. време на Тя.1(

нага среща д Щ<:;тацбул три седмици ешщ Съвета в Солун, щ 12 
н.ремвр;и 1999 г. Тогава страните членки изразиха своята „оценка 
tl~ роляr~ кq.ято ОЧИ:С изигра по отнощение на Цшqа .за стаб1:1л~ 
пост ~а .Югоизт()J.J:Вi't .Европа с насър,чаването на обЩото разби
раrеJIСТВQ; .• цощ:>бряи;:.неr() •на, ц,ялос.тн~. rюлитшiески .КЛJ:fМат и 
под,.~омwсане+о. на икоыомиче,скщо развитие в зоната на OЧJrlC'' 

» „пр.и:~~стщ1.,х,а,факта; че Пактъ;r з~щабилнqст.акщщтира върху 
работата на ОЧИС за осигуряване.на,МJfр,р~гурносr ,и стабил

Н()ст. ыосредством. ;иконощ11;1еско · сртрудничещво. и че кацJi на-
111аг1f1 Qрцuц13щдщда ~асrва в !Jеговщо ос.ъд~;ествЩ!ане/'{ВSЕС 

l 999,a: 2~,4).До-,11ататък те деI<Ларuрат,. че „.ние сме се з~щнпrnщ„ 
раsн,1; да CГJ"QМ,QГHt;M за 0Qрществяван.1;IГР целите на Цакта за ста

бищщн в пълно. Р'ЬРI<:tсие?с це,.лите .на ОЧИС" {ipid.). · 
. Настояваl{еrО· на дърщав.;ите ЧJiенк.1:1 за стрц~rно f!ридър~ 

жщ1~ къМ, .црJ:щц;иµ:.1,1те и цеJiите на QЧИС ppl;f: всякоучастие 
щ1Qргаl{l(IЗащ1ян113 деЦ!1,9сr;и,,,1,<а~;;а,ещи.сцгурностг.аи стабиf!~ 
H()c;t'J'fJ-, е q1;1ебий.11[0. в два:,ОТ;:~човите .докум'fнти, приети в 
ра,мките на ,едно~е.сеч:ен ле.р,иод. ,И,.тqщ1 не.е прцстq съвпаде-. 

ние.ИQъветъъR1',СОJiун от;27 одомJ3RиJ999 г., ка~тоякон-; 
Ференцията в И!lщанf)ул .!.Щ 17 ноемвр1:1.19Q9 г. са nървитепо 
рqда,,СИ; К()J:П() са. я1ml}<Ши. след ВJ,I»З~1дещ в .. с.и:ла на Хартата 
на ОЧИС. Последната,' както .бщд~ веч~ отбедязано, предсr~~ 
влява правно-ангажиращи списъци, съдържащи принципите 

и целите на ОЧИС, както и зоните на сътрудничество. Тези 

задължения принужцават страни."ге~~,n(;':щшдане ги;Нр,ffст:ьп

ват, а също и да се въздържат от извършване на 1\Qмдрр:мен

тиращи за авторитета им действия. Трансформирането на 

неформалната струкrура, ца QЧИС в пълнокръв.на междуна

родн;а такава може да.рбяс.ни защо с~ .. гледа,с такава.,дедан~ 
JИчн;ост, на .целю;е на ОЧИС .. Тъй. като Хартата не ~;;ъдържа 
клаузи о;rносно въ;дрЕ)щ~::r:е на сигурността, със:гавителитес ма 

гореспоменатите..дркументи. са·. особеоо.я:рецизни и внима
телни при израбоrващп~ на тяхното съд1?ржание, така че то 
да бъде в синхрон със съдържацието на Хартата на ОЧИС и 
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ясно .подчертават,· че нищо в тях не може да бъде nЛкувано 

по наqнu;неоttоварящна характера на организацията.··· 

На по-късен етай тази позиция е усвоена и от PERМIS При 

преработването на ОбединителнШl документ за yЧatтuemo на 

ОЧИС в прwtаганетЬ Лакта за стабилност за Югоизточна 

Европа (BSEC 2000а: 26)и е упомената отново в резолюцията 
на Втория съвет на министрнте на външните работи (Кишийев; 
27 април 2000 г.), кат() пЬ' rози начин затвърЖдава орfаниЗаЦи
онните условия относно'участието на чие в осъществяването 

целите на Пакта за стабилност. 

Дискусията, повдигнага при приемането на Пакта за стабил

ност За ЮГОИЗrоЧ:на Европа, разкри сложността на Мерi<и'l'е за 

сигурност в ОЧИС. Едновременно с това тя създаДе възможност 
за по-всестранно разгле:ЖдаНе на този Проблем за Първи път от 

постоянния орган на·орган:изацията, ангаЖиран с вземането на 

решения, а Именно Съвета на министрите на външните рабЬти. 

Освен това поради факТа, Че дискусията идва неnосредствено 
след влизането в сила на Хартата, тя съсредоточи дебатите върху 

законовите меркИ и най-вече вър'Ху теЗй от сферага на борбага с 
организираната престъпнЬсi!, незаконния трафик на наркотиqнй 
и псиХотропнИ вещесfВа, ЬрЪжия и радиоактивни магериали, 

всиЧКИ аЮ'Ове на тероризъм и нелегална емиграций - все про~ 
бJiеми, на коИТо междуНародното сътрудничество понастоящем 

приписва епигета ,,леки" мерки за сигурност. 

,;Леките мерки за сигурност" в борбата 

с престъпността 

Във връзка с въпроса за участието на ОЧИС в дейностите 

на третата Работна масана2Пактаза·отабилност Ш'> въпросите 

на сигурността ·дали пЪрвата категория От темй 'на Работната 

маса (правосЪдИе и вътреlIIни работи; Проблеми на 2мйграци

ята, борба срещу· Престъпността, тероризма и всички други 

криминални и незаконни действия) се подсигурява от зако~ 

новите мерки на Организацията на ОЧИС. Чл. 4 на ХарТата 
(зоната на сътрудничество) предвижда „страните членки" да 
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сисътрудничат'в,следните области: „борбата срещу·организи,..; 

раната пре<t'IЪШiост, незаконната търговия с наркотици, оръ

жия ·и рад.иоа:ктиnни . маtериалй~ .nсички аКrове · на тероризма 
и незакш-lната: емиграция"; тази област. на сътрудничество се 

hЬявЯва за fiЪрвИ Път в Хартата; тя· не е включена в списъка на 
областите на сътрудничество, изготвен' но време на учредител

ната конференция,:& Истанбул през 1992 т: В резултат на това 
не само грижата за сиtурността, но иборбата~с престъпността 

не намериха място в дневния ред на ОЧИС преди организаци
ята да се прешърне от неформаJlна в международна такава. 

Но· бэрбата с 1nрестъпността, която отсъстваше, от законо

вите текстове и за която само се загатваше в политическИте 

изявления,· се промъкна едва ли не· иззад 'кулисиrе на сцената: 

на ОЧИС през·' 1996 г. блаrодарение на Съвместна декларация, 
приета на Втората среща на министрите на вътрешните работи 

(Истанбул, 22 октомври 1997 г.). 
ТезИ'1 с'hбиТИЯ Доведоха До 'подписването наСпоразумение 

ме~ду прави'т,елсщвата на дърЖаеите jчqст'нilчки· на·рчис 
щJ вЪ'iросuте 1-J/J ,съiпруднuчествоrпо и борбатр. с пресmъпнос
тта и по-специшто с нейнище организиранц формило време 

на Третата среща.на министрите на вътрешните работи на дър

жавите участНички в ОЧИС в КеркИ:р'а~ ТърцИя, На 2 октомври 
1998 г. Новата сфера на сътрудничество, обхваЩаша: борбата с 
престъпността,. и сключването на свързаното с нея споразуме

ние беше предвидено от Хартата на OtmC още на 5 юни 1998 г., 
т:е. преди подпИсването на Споразу!\1.ението за борба с Престirt
ността. Затова не би било погрешно да се твърди, че, въпреки че 

Хартата ,не е била официално в сила по време на подписването 

на Споразумението, в, н.ейния гор()рцоменат чл. 4 се изразява не
обходимостта от „конституционна" легитимност на сключване

то на това Споразумение за борба с престъпността. 

Въпреки общото мнение, че престъпността, и по-специално 

организираната престъпност, представлява заплаха за сигур

ността, страните членки на ОЧИС потвърдиха извода, направен 

от Споразумението за борбата с престъпността порадИ Това, че 
„престъпността на наЦйdнално и международно равнище, във 

всичките И форми, носи сериозна заплаха за здравето, сигур-
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нQстrаиблагрденствИе~;Онахор;паило.нещз:ищщнщц:1._l;!Jзасяга 

икономическ11те, куmурните и ;uолитиче.ските осно~!~lда рбще: 

ствою," (Сп9разуме1:ще за бор6&та с цр~сТ'J:?пнощта, пар. 2) .. 
в. това.· Qтноwе1ще .тласуването на щsономическа:ri).··про,

грама. ца: о чие. (по време.на Четвъртата среЩ:1l I;Щ. GъвеJЦс IJ:1l 
министрите·на.в13ншнще. работи в .Mocfffia н~ 27; април 2001. r.) 
цредставля1щ повратна то.чк~·' Чщ::т III,: с.!ъс, заглавие ,Леки 
]'dерки ,За •СИrурноСТ ,Вфа]'dКИТе Ма, J'dH()ГQ .. c;гpaHHOTQ ЦКОН,!)МИ~ 

ческо сътрудничество":и с, 11одз.ащ.а13не „Сътруднцчество в 
борбата"С. орган~3ира1:Jата пресщ:ъщщ~т, яез&кодщ~rа търго1тя 
с1наркртцщr. и.оръжи.а,тероризма;·корупццятаи. прането на 

пари, в едид цо~широк севропейскц контекст'~, уста:uовява за 

IJJ>рщ~път официалн!i) връ;з1<ата,мещду борбата: с _крцl\1цнални~ 

те лр9flви и реrJ;Iовал»ата/европ11~с~.ата сигурно.с:r и tтабил„ 
ност, В т~и чщ;;гJП.~щказв&: .. 

В качес1:вото сц на реrцшJ:ална. икон.омичеср о.рг;µ~изаµ1чr, . .ОЧИС 
не ~е аН'гаЖИра'дире~но със запазване~~ на мира и nр~ДотвратЯването 
· .. ' ", ,-. ·_.,,. '_1\._·_.-_.,:_-У' _ _' -,~:· ---,·.' -.·\,'}_ --. _>'.\·',_ .'··:-:,.:~':'_. ,.--___ < __ -:'_ 

на конфликти, НО допринася за' сигурността Посредством икономическо 

сЪтр~):щИчество: ОбаЧ'е''МДобнаформа Iia приноскЪ:М европейсkата сИ-
. Гурн0ст·и сtабИЛfюсt.мЬЖе Да се вЪ'Зiiриема като акт от съществено:по· 
ли.тическо значение И'ка,то,01ГJЮВор:напоканю;а, .отправен.а. към ОЧИС от 

рр,цна на lv,l~(КдY,HЦPRДI;iaтi;tpбLЦf!PCT даъ;частвц в Пакт~~, ,за <;табилн0ст ;щ 

Югоизто:'Jn~.J;:~ропа, .. 

ГJ:о,н~f~n,к'в икон9мЙ.~;IесJ<ата прргf,а~а.,fе' потвър)J(Дава фа7 
ю;ьт, че ОЧ.ИС ,~прилаГ8,;!ItfКИ мерЮ:t.з~ сигурнорт'' и пр,еJ;vщга Ор
~ашвацИята да засили СJ>трудщ1.'~~с~ГJ3QТО В онези cffiep~; KQДl.'O 

„ ; ' ' ' \ ·_ ' , -: '· ~ '--' ' . _· -' ' . - .; ' ' : '' ' ' - ' '' ' i ~„ ; ' " ' - . -

се гарантират :;~т сriоразу~ението заборбата с riрестЬпноhтта И в 
Частносf с организираifите' И формЙ, какtо И от Споразумението. ме:Жду 
·правителствата на учасtваЩитЬ в о чие Държави относно съвместйdго 
сътрудничество при спешни случаи и.природни бедствия или бедствия, 

прич1щени:Q'F :ЧОВ~J.<а. 

J)о .... този. начин: е официално потвърдена връзката.между 
борбата.с орпшизираната престъпн:ост и грижата за сигурнос~ 

тта, пршщен~ от стрщuр;е членки на ОЧ.ИС. 
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Gпоразумение:..меж:ду правиiпелствата на-страните 

уЧасiпнички в ОЧИС по i3ъпросиmе ita сътрудничество що 
' :в борбата с престъпностmа'и в~частност, 
с организuрtшите И форми , 

Заключителното решение в рамките на ОЧИС относно 

мнdtостранното ,· споразумение за 'сътрудничество' i в борбата: 
с riрестЪпността е взето от министрите на: вътрешните ра~ 

боти на! ~траните участнички в очис на първата им среща 

(Ереван, 17 октомври 1996 г.). Първонача:лннте1'ббсъждания 

по съдЪржаниеtо на проеКrоспоразумението започват по вре

ме на Втората среща на министрите на вътрешните работи· на 
страните участнички в ОЧИС (Истанбул, 2:1 октомври 1997 г.} 
Обсъжданията завърпiват с изработването на проект, чието 

окончателно довършване е предоставено на специална: група 

от експерти (BSEC 1997: 148}. Преговорите протичат в дух на 
конструктивИЗЪ'М и в крайна сметк~ споразумението е подпи

сано по време <на Третата среща ii:a министрите на В'ьтрешни
те ра:боtИ на страните участничкигв ОЧИС в ·град Керкира, 

Гърция, на 2 ·октомври 1998 Т; Краткият период, през който 
е разработено· споразумението, говори за постигането на за

бележителен консенсус между участниците пd' отношение на 

нуждата от законово обвързващ международен инструмент, 

който да предоставя. структурната рамка за :една непризнава

IЦа траници в борбата с престъпността ОЧИС-зона. Това беше 

потвърдено от бързото влизане в сила на споразумението (4 
октомври 1999 г., еднагодина след подписването). Освен това 
споразумението успява в рамките на едни доста скоростни 

темпове да привлече за участие· десет от общо единадесе

тте· членки на Организацията - тъй като към декември 2002 
г. Албания е единствената страна членка, която все още не 

е подписала споразумението) - факт, койте е покмателен за 

важността, която страните членки приписват на тази сфера на 

сътрудничество, От всички стандартни текстове, включени в 

рамките на ОЧИС, само Хартата на Организацията е ратифи

цирана единодушно от всички участващи правителства. 
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Що се от1:1ася до сът~ржа1:1ието 1:1а споразумението,· то е 

широкообхватно, тъй каw це.щ~:а.му.е да покрие голям дяд от 

криминалните проявц. Сцоред-чл, 1, пар. 1, страните ще си,съ
трудничат в предотвратяването, разследването. и разкриването 

на престъпления, най-вече актове на тероризъм, организира

на престъпност, незаконно прриз60дство .и. разпространение 

на наркотични и пси,хотропни вещества„ .незакон~~а търговИЯ; •С 

оръжия, .включително биологи~ни, химически и радиоактивни 

материали, както и отровни вещества,. международни незакон• 

ни икон.омически дейности, пране на пари, подозрителни ико

номически и банкови сделки, както и злоупотреби в ;инвести„ 

ционната сфера,· контрабанда, незаконна емиграцщ и търговия 

с хора, сексуална експлоатация на жени, малолетни лищ1 или 

деца,··фалшифициране набанкноти, кредитни карти, докумен

ти, застраховК11, лцчни 11 други ценни щжументи, насилствени 

действия срещу човешкия живот и частната со()ственост, търго

вия с предмети с историческа и кущурна стойност, произведе

ния 1:щ изкусхвото, скъпоценни камън1:1 и мехали, щпеле~qуал

на собственост, както и с други ценни предмехи,кррупция, ~ко,

престъпления, високот.ехнологични престъпления, включител~ 

но компютърни престъпления, охвличане. итърго1щя с човешки 

органи, престъпления: ох сферата на мореплаването (измами, 
пиратство и пр.); кражба.и не~аконна търг01щя 9 превозни сред
ства. Няма. съмнение, че. някои. от престъпденията, включени в 

този списък,~представляват обект fЦI; сериознр безпокойство от 

страна на държавите, подписали споразумението . 
. За да реализира сътрудничеството между страните в бор

бата с гореизброените кр~щинални деяния, споразумението 

предлага конкретни форми и: мерки за прилагането му на прак

тика .. Стандартните форми на сътрудничество в това отноше
ние .. сд обмен на·· инф0рмация, планиране ц предприемане на 
к:оордин~:tрани действия срещу престъпните мрежи, обучение и 

подготовка.на персоцала на съдебните инстанции на страните, 

среща на експерти, както и научно-изследователска дейност. 

Най-важните практически средс;rва за прилагането на Спора

зумението за борба с престъпността обаче могатда се открия;r в 

механизма, отнасящ се до изискването за сътрудничество (чл. 5). 
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Подобни изисквания }а сътр~JIJIЧество. са считани за основа на 

пр11лаганетона споразумениеw. Искащш, касаещи всякакв:и:дро

бле,ми, засегнати в споразумението, се предстащп на в,ниманиетр 
на комцетенщ.ите орган:и на заинтересованите страни в.писмен 

или, в случай на спешност, в устен в:ид. Коп~rо са представяни 

В слове,сна. форма, зар.ължително трябва да после,цва И ИЗJJОЖе
НИе в писмен. вид в рамките на следващите три дци. 31;1.§е.rтзва 

се очев:иден стремеж към 0,збягваt1е на ненужнця формаJJИЗ'!>М и 
налагането на гъвкави и ефцкасни 9редства за осъществяване на 

с;ьтруднцчество.междусъдебните агеI:IЦИ,И. След като даден сиг-:

нал за с-qдейств.ие е приет, „комцетентниге орп,tци на Страни~ 

сле~а да предпрцемат съотве~;:нще мерки.,с, цел ·Осиrуряването 

щ бЪрза .. и адекватна реаКЦИ,Я~: {чл.5, пар: 4). И~мuйки· предв:ид 
С]>щността на обс;ьж,цаната про(?демати{Gl и в}>зможните резулта

ти с те,~цте тра,йци после;:ш:цn,, може да се. каже, че споразуме

н:и~ преддага eДI:Ia ЗllЩИТНа клауза, която да дава възмqжност 

н~ вся;кастрана, към, I,<qято е бищ отправена молба да 
' "' .. - . 

отхвърли изцяло и частично молбата за съдействие, ак9 едно евеюу

ално съгласие застрашава суверенИт~а, сигурцостта и обществения ред 
' иhИ някой Друг От основните интереси ~а съоt~етнаtа държав~, или Ш:к 
е в противоречие с: нейното законодателетВо илй м'еЖдунароДнИ ангажи
менти. Отхвърлянето на молбата За съдейt:твие трябва да се предостави 

незабавно в пирмен вид щ пледиращата !fГрана; (Чл. 5,•fiap. 3)„ 

i' 

Ицституционалнn,ят елемент ца Споразумението за борба с 

престьпността.~е поддържа от два, основни стълба:· На първо 

място съществу1щ клауза, която предвижда създаванете на ра

ботна група като постоянна структура за сътрудничество, об
мен на информацn,я и опит, както инаконсултативен орган за 

всички въпроси, ртнасящи се до пр:илагането на практика на 

спор~уме~;шето и разширяванетона сътрудничес')'вото в .сфера

та на борбата с престъпността. Друга IVIayзa се грижи :щ орга„ 

низирането на сш~тема от национални контактни зони; които да 

служат като канали за дuректна комуникацn,я ме.жду агенциите 

на страните, натоваренn, с изпълнението яа споразумението, 

Сътрудничеството в различни~;е сфери на интереси на 

ОЧИС се организира рще от самото начало посредством създа-
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ването на работни гр)'пИ, съставени от експерти от различните 

страни членки, чиято основна заД.ача е да' преценяват перспек-: 

тивИте И предложенията' за сътрудничество в съответните сфе
ри; а съЩои да пpaiiяf препоръки на отговорните за реmения~ 

та органи на организацията: 

Създаванеш на работнатрупа се счита за въпрос от належащ 
хараkгер. Групата се материализира подформата на помощен 
на ОЧИС орган от 12'-тата среща на министрИ:те на външните 

работи' в София на 22 октомври 1998 г.' (BSEC 1998а: 61 [rtap. 
11 ]). Работната група започва своята работа почти три седмици 
след подписваНi:Jш на СпоразумениеТо за борба' с престъпно с..: 

тта и под същото име: като самото споразумение: Работна група 

за·сътрудничество в борбата спрестъпността И по-специално'с 
организираните И фсфм:И: Проявената ексnеДитивност по' ·вре

ме на:тази 12-та среща обаче повдига нЯ:коИ''правни въпроси 

относно ·създаването на структура от меЖдународно·спdразу
мение преди още вшtзането в си.Ла 'на самото споразумение. 
Новосформираната работна група се среща за първи път в Ан

ПIJ]ИЯ на 2~2() май 1999 г. - отново преди влизането в сила 
на споразумениет~. Трябва да призцаем, че ттодобна.~итуация е 
доста трудно.обяснима 9т,9равна гледна ш~~щ .. 

Още на първата си среща работната група заявява амбици
ите си да действа като орган с многостранни·функции и като 

ценно средство за прилагането на Споразумението за борба 

с престъпността. От момента на своето създаване работната 

група е провела седем срещи като броят на срещите е rю~висок 

от средния такъв на останалите работни групи на ОЧИС. Тру

пата е постигнала много положителни резултати при създава

нето на условия за по-близко с-ьтруДничество меЖду съдебни

те агенции на страните.членки на ОЧИС и при разработването 

на допълнителна рамкова програма за укрепването на вече съ

ществуващите схеми на·сътрудничество (виж по-долу). 

Вторият институционален стълб; издигнат от Споразуме

нието за борба с престъпността, се състои в назначаването 

от страните по споразумението на „техни компетентни орга

ни и/или контактни групи, посредством които да се осигури 

пряка комуникация" (Чл. 4, пар. 2). Идеята зад тази клауза 
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е да се ;;~;аде ~ъзможнр.ст. за директен J<Rдгакт и консултации 

между компетентните органи на страните чрез прилагането на 

то1щ средство за,qътрудничество. в рамките щ1. споразумецие

rо, уРGТемащ :щ сътрудничество; така както е предвщ1,ена <ОТ 

'Ji~!:J':;~ayзa,. е, .~:Г С.МеС\Щ.Характер, ·'f'Ьii. lЩТО ПредОЩаJ~Я: М:HO

J'QC'I]Jaf!'Ц,Ц рамкова програМ:а за. едно ~;:феJq;ивно, най-вече дву
СJра,ншJ сµтруд,IIИЧ~С:тво между щраните пq сrюразумеццето . 
.Раци.онал;ностга.щ1тази.клауза 9е кареf!И в.идеята за насърча
.~щ~е на страните даярменят инфРР~ация и црактически опит 

в двупосочен план, за щ1 може да функциодира пълнокръвно 

самото 9µоразумение .. Двустранщпа ор.и:ентираност на модела 
за. к<;жrакч1,ит~ групц .сrава вс.е до-о~~щщщ1 §лагодареш~е н.а 
В!>зможнос'~;Та за ,,размяна на офицери ~за свръзка, ако. е необ

ходИМ:Q", !fОето. е дредвидецо 9т същата КJJауз.а. Създателите 1щ 

проектодоI<)'мецт:.с;~ прuдават · ГОJ]ЯМО: значение, на ищ;;rитуццящ 
на нацищ1ал;!i1iЩе контщпни групи и с цел да се осигури без.у„ 

преч:нщо им.функциониране .се сп0разумяват 

всяка cтp<lf!!l да ,1Jредо9тави на Це~тр.алата спис:ь,:к,\lа своите компе

тент.ди органи н/Или контаКТни звена в Двумесечен пернод след влизане~ 
,- '- -- - -:· Г-': ·.-_ . _' .. _. -. ~- .- :.· - _ . : ------.„;. _ · __ ::·;: _, : 11'- : - <. - о_, :у;-·1 

то в сила на това Споразумение. СтранИте ще информират Централата за 

всички настьII'ИЛИ 'промени в техните СПИСЪЦИ на компеТентнИТе; dрг~нй 
И/или к<'iнтаЮГнИ групи. 

Услqвието •за един ·толl(оJЗа •огран.ичен ·период ·от време е 

достаучудващО'с:оглед харакrери~тиките на самия текст. Въ

преки 'Гова обаче добритенамерения;2рщразеии1в/tiжста{Н:е би

ват реализирани. Навлизайки в голямь противоречи~ сбързоть 
създаване на работната груна,за сътру;ЦНИЧе:ство, в' борбаtа с 
организира:Аата · престъпност;«уеловиетО,''Зася:га.щонацИонаJ1:.. 
ните контакти зони, и досеrа не· е влязло в '.оила;· Въпреки· фа.:.. 

кта, че десет от общо 11 държави членки с,а странй: no споразу
мението, нuкой все още не е успял да определи кои са неrовите 

;,компетентнц орFани и/или контактнитрупи",•каквото е изис

кването в Чл. LJ., пар. 2: 

Допълнителен протокол към Споразумението: 

за сътрудничество вборбата·с пресtпъпността, 
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·поставящ :начwюто на мрежа от oфitцej)u за сврЪзка 

'~· 

·Логично може да се предположи, че безучастието; riроЯвено 

п0 отношение на клаузата за назначаване на контаЮliИ груhй 

за пряка: комуникация между компетентните органи на: страни

те, е довело до разгарянето иа:·спорове ОТнос:Н'о cъздffВWiefu На 

струkгура, който да позволява размяната:·н.а редовен riотсж ot 
информация МёЖду съдебните Инстанции на сТраН:И'те по crio.:. 
разумението, · неt;бхоДим:И1За riредотвратЯването, раЗследването 
и осъждането на криминалните прояви .. 

в този контекст идеята да.. се усъвършенства. конспriуци
оналната страна на споразумението за борбата с· Престъпнос

тта с оглед ·на Неrов6rЬ ефективно прилаtане ·значително се 
разви. Разискванията са Ин1щинрайи оТ страна на Румъния в 

началото :на 2000'г. с цел да бъде изработен допълнйтелен hро

щ1юл към споразумението с четири· основни хар·аперистики: 

изпълнение на поставените цели в разумно краткй срокове от 

страна на компетентните органи, чиято основна задача е ,,да 

улесняват и сnомаrат размяната на информация йданни относ
но kонкретщi'сJ1учаи и сфери на сыруднЙ~ество" (ЧЛ. I'); дву
страuца обмsща 11а делегации „с цел добИ,~а~~ да .информация 
и обмяна на опит" по въпроси, засегнати от Споразумението 
за борбата с престьпност:та (Чл. 3-6); създаване на Постоянна 
обща комисия с цел „практическо приложе1:1ие на предвиж

даните дейности" в така предложения допълнителен протокол 

(Чл._ 9:);.и сидаване на работна.група по чл. 6 от Споразумени
ето. за. борбата. с престьпност:та (Чл. 2) . 

. Различнителредложения, съдържащи се в румънския про.,. 
ект, показват Qцределено обърющне относно очакваните ре

зултати от допы;шителния протокол. Предложението за съз

даване на работна група се оказва излишно, тъй като през ок

томври 1998 г, ве11е е 0идадена Работната група за сътрудни
чество в борбатfi с· организираната престъпност, .която започ

ва да функционира от май следващата година. Назначаването 

на национални компетентни органи и двустранният аспект на 

тяхното сътрудничество вече са включени в рамките на ос

новното споразумение; новият елемент се състои в премах-
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ването на оrраниЧителниЯ двумесечен период за назначаване 

на национални·органи·'и/или коffгаktни rруnн·и заместването 

му с разум~н riepИo,t(oт време за тази процедура. От гледна 

точка1nаПЬстоянната обща комисЙ:я тази кhау~'а в проеКТОП-' 
рограмата на РуМЪния Jie е предеJlноясна И не сЪумява да де
монёtjшра необходимостта от друга Многdстранна структура 
iiap~Д ·с вече функциониращата Работна група; 

Въпрек:И' това обаче румънската иниЦиатива кара ОЧИС 
да се замисли за ИнстиТуционалното укреhване на сътрудни
Чеството в сферата на борбата с Престъпността. В тази връзка 
ТурЦия излИза с преД:Ложение ·за оснЬваването на Център за 

полицейско взаимоДействИ:е. В документ; озаглавен „ПроеКт 
за основаване на Полицейски'център за взаимодействие 'към 
ОЧИС" (Поставен за обtъждане през юнИ 2000 г.), турс'ката 
сtр'ана: изтъква:нарастващите предизвикате.i~ства пред борба

та· с престъпността в региона на. ОЧИС, какТо и недостатъч
но високата стеnен на сътрудничество межДу компетентните 

бюра на държавйте членки на ОЧИС. Освен това Турция из

казва предположение, че „желаното ниво на сътрудничество 

мо:Же Да бъде nостигнато в резултат на създаването на „цен

тър за взаимодействие", състоящ се от полИцейски офицери 

за· свръзка, назначени 'на служба от всяка отделна дър3кава 
членка, който център да Допринесе за една по-рационална и 

икономическа организация." 

Турското преД.ложение съдържа краt'ко изложение на це

лите и задълЖени.itа на бъдещия Център за взаимодействие: 

неговата главна цел ще бЪде осигуряването на координация по

средством. „предотвратяване загубата на време И дублирането 

на задачите" на съдебните инстанции, както и въвеждането на 

компютърен анализ и мрежа за обмен на информация между 

националните компетентни оргаi~и относно „борбата с терори
зма, трансграничната престЪпност, [и] международната органи

зирана престъпност". Центърът за взаимодействие би трябвало 
да постигне тези цели чрез сЪ'биране, сравняване и анализира
не на данни и документи, препращане на информация между 
отделните контактни групи на страните по споразумението, 

подпомагане на властите в отделните държави в проучването и 
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разкриването на цялата наличн,а релевантнаинформация,подо~ 

бряване рабопrга на експертите при. изв~ршване проце.цурите 

на изследване и цоставянето. на щ1евен ред н,~ ~;~редл9же.№ия от-

1-JОСНО разследван~та, и I!al\paя - наq~рч,аваl!е на ефектИ,вJ~Iата 
и прод)"кгивна употреба1щ източниците, налц':{I!И на 1Iаl(ИОI!ал

но 1шво. Освен :rова rурското. предложение пр~доста?~ ПО':I~а за 
основаването на „национални б10ра", ко.ито да фyнiщиoliJJ;fpaт 
като извънредни цeJIT(>()Be за свръ,зка междУ национа.з;rните ком

петентни групи и Цен,търа :щ взцимодействи~. 

Турс}\ото. предлqжение е вдъхновено ДQ и,звестна степен от 

Плана на Центъра затрансгранцчн11 престъпенИSI; в Буку,рещ; 

Този оргаIJизационен модел е равнозшt':lе:II на една нов11 струк
;гура, чийтq ~еждународен спцут, както и стаrутът .И в рамкm;е 

на ОЧИ:С, не са взети _под внищ1ние. рсвен Т9.'}а Деl!търът 1fе

минуемо ще поеме фицансовата д 1\адрова тежест от раменете 

на.стра~щге в р~гионите, в к~што .. има l!едос;~г ·~ финаl!сови 
срr;:дства и. рабощц .кадри. И не на. последно място Центърът 

ще е натоварен С функциwrе Ц!J,И СЪЩИНСК,ОТО .цровеждане Н&. 
р;µследванията на отделнц. случаи - нещq, .коетq1\юже да .бъде 

счетено за, доста обезшжои,телен, факт p;r дър!l<авще чЛ:енки .. 
Дветt:: гореспо~енати предложения са ~зе.т1~1 под внимщше от 

Работната~;руµа за сътрудничество в. борбата с престъпността 

(Истаi~бул; 7-,,-8 декемвр11 2000 г.). На, ;гази среща деле~:;ациите 
трудно успяха да стигнат до консенсус по отношение създаване

то на Центъра за взаи~рдействие в, борбата с. престъпносrга към 

ОЧИС. Делегациите цредставщсfl обърl\!ЩЩОдълъг.сlJИСЪК със 

следнитецедиифункциинаЦентъра,восно~аrана.1\ойrоезал.е7 
гнало ~:урското предложение: разработваf{е на предло)!,<ения към 

Работl!ата грураза сътрудни,чество в борбата с престъпността 

отнощю посоките на развитие на сътрудничеството; участие в 

координачион!Jата работа меж.µу компетен;гните съдебни органи 

на държавите членки на. ОЧИС в борбата им с трансграничнатfi 

престъщюст; анализ на .fН.Iформация;га за етапите, динамиката 

и тенденциите в разв.итието на трансграничната престъпност в 

реГИОfШ на ОЧИ:С; създаване.на комшотарцзнрана база данни за 
междУнародните престъпни дейности и разпра~цане на нужна

та информация при поискване от страна на държавите членки 



871 
според Чл. 9 на Споразумениетона ОЧИС; повишаване степен
та ца осъвремеюtване на професионалните умения и знания на 

специалистите от сферirга на борбата с престъпността; участие 

в подГотовката и провеждането на международни конференции, 

семинари· и експертни срещи; улесняване на обмена на опит и 

информация ме*д)' съдебните органи на държавите членки на 

ОЧИС в сферата на борбата с трансграничната престьпност; 

създаване-и подцръжка на работните; контакти с международ

ните центрове и организации, занимаващи се с превенция на 

престъпността" (BSEC 2000Ь: пар. 9 и анекс Ш). 
От този предълъг списък, съставен по инициатива на Ру

сия, става ясно, че задачите на Центъра за взаимодействие са: 

близки До тези на Работната група: за сътрудничество в борба

та с Престъпността, като дори рискуват да се застъпят. Освен 

това Преговорите забуксуваха; когато се стигна До въпроса За 

, статута на Центъра в рамките на ОЧИС, неговия законов капа..: 
цитет и Позицията му в правовите системи на страните, както 
и в контекста на международното Право, ,неговите привилегии 

и имунитети, и статута на неговите служители. Беше 1невъз
можно достигането до разрешение И на· проблема,· свързан с 
финансовото реrулиране на Центъра, неговото местоriоJ!оже
ние, организация и начин на управление, нито по отношение 

на националните контактни групи, н:Ито по отношение на на~ 

блюдателите, следящи дейността на ЦeJitъpa (iЫd:). 

, Проектът, завършен по време на срещата на Работнаг'а група 

за борбата с· престъпността През декември 2000 т., е подложен 
на критика от юtколко от държавите членки на ОЧИС. Най-Го

лямото несъгласие дойде от страна на България, която заяви, 

ч:е идеята за създаване на Център за взаимодействие за борба с 

престъпността е „неприемлива за България", Две са причините 

България да се противопостави на този nроект. На Първо м.Я.сто, 
Министерството на вътрешните работи на Републйка България 
декларира, че „българската страна не може да си Позволи да 

пренебрегне препоръките на Дирекцията за правосъдие й въ

трешни работи към ЕС, която изрично настоява подобни ини

циативи да се координират с държавите членкй ·на ЕС". Освен 

това от българска гледна точка страната „все още е в процес на 
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развитие rщ административния си .. ацарат" и „имайки предвид 
опита, който тя I:щтрупа по време цатрудния процес на струк

турирането на Центъра за трансгр&.Нична престьпнщ;~; към 

Южцоевропейскща съвместна инициатива (ЮЕСИ) и нейните 

ангажименти към този център", България изрази.своето убеж

дение, че „изграждането на нови центрове и.щруктури ще бъде 

извън възможностите на страната по отношение на финансови

ц: и кадровите .И ресурси и ще затрудни още повече работцтана 

щ~авораздаващите институции в. страната". 

Рискът от припокрИJ3ане.на дейностите на съществуващия 

вече Център за1wансграничнапрестъпност към ЮЕСИ и тези на 
Центъра за взаимодействие.в борбата с престъпн0<:;rга крм ОЧИС, 

какrо и тревогите за проблемите с финащ;;овите и кадр()ВИW ре

сурси, причинени от едновременцото съществуване на тези два 

центъра, представляваха сериозна причина за безп9койство и за 

други държави, участващи в Букурещкия център за трацсr:раниу:~ 

на престъпцост в качеството им• на участнички в ЮЕСИ; Идея

та.за .преразщеждане да въmюса за основаването на ·цеюър към 

ЮЕСИ сцечели поддръжници и намери отражение и в икономи

ческата програма ца очи~, приета по време наЬl(:'Гвъргща среща 

на СJ?вета на министрите нц външните работи (Москва, 27 ацр~ 
2Q91. г.) чрез „предложецието да бъде основан Це.I-JТЬр за пQлицей
ско ~заимодействие;с. цел .. б9рба с организираJ!ата престъпност,· 
което трябва да бъде {)бсъдено на дцво експерти". 

Следвайки посоката. на развитие . на съби:гтта, Работната 
грутта, коят9 се срещна в Истанбул на 14-:::15 май 2001 г., предпо
чете основаването на Централна!\:lрежа на офицерите за свръзка 

пред. Център за взацм;одейств1:1е за борба с престъпностrа .·към 

ОНJ!С като първа стъпка към създаването на институция, позво~ 

ляваща. по-близкото сътрудничество между държавите ЧJJенки 

на ОЧИС в сферата на: борбата е. трансграничната престъпност 

(ВSЕС 2901Ь: пар. 7).Всъщност идеята за такава мрежа изрбщо 

е на мсща В· междунарqдното право и международна политика. 

Тази „мода" върви ръка заръка с тенденцията дане се разчи
та постоянно на 9фициал1µ1ч~ структури, а. по-скоро на гъвка-

13ОТО сътрудничест1щна. вътрешните агенции (Ing1ehardt 1997: 
188-90) .. Това е.мнрго 13аж.н:о.с.оглед бор()ата с·престъnностrа. 
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Мрежите.могат да изграждат доверие и да насърчават отноше,.. 

няя:rа между офицерите за свръзка. Редовният обмец на ин

формация може да доuринесе за изграждането на база данни 

~щ най-успещните ираК1'ики, което може да засиля съгласува,

нето .. на • дей1-юстttте за борба с транс граничната престъпност. 
Логично ·е заплющ:те от страна I;Щ ,организирани криминални 

мрежи да. получават ответен. оliговор от страна на подобни ор
ган.и:зиращ1 мреж1:1,, само ':1.е QT легален харадтер. 

Както стана видно,·<;>т реакцията на ··американското· .• прави
телство сщщ атентатите срещу ·С:Ветовния търговски център и 

Пентагона,· администрццията на Буш яезабавно се зае да свика 

коалиция от дърщави със схоДJIИ на нейните възщеди, които да 

подпомщ-ат САЩвт. нар. борба ерещу тероризма,Qбщественото 
внимание се съсредоточи върху военното сътрудничество, но не 

пренебреrНа и.мрежата от.съдебнцдгенциц, обменящи помежду 

си жизненоважна информация относно· въпросите на тероризма. 

Водещи експерти в областта на „новата безопасност" твърдят, не 

изqщжда~-щюна мрежа от национални съдебни инстанцци наред 

с тез1:1, отговарящи за митниците, безопасността на хранителните 

продукти и др. ~ттодобни, ;мщ,<;е да се окаже ефективен ход в борба
щ. с.терориз~щ (Slaughter 2002). Поради това, може да се предви
ди, че след.щгражцането И, мрежата ще започнела функционира 

като много полезен форум' за. ювършване на консултации и об

мщ1 на информация за въпросц dr сферата на сигурността. ' · 
Забавеното решение·за създаване на Мрежа от офицери; за 

свръзка предостави други възможности пред процеса на прего

вори по отношение на проекта за Допълнцтещш протокол. От

страняването. на проблемните точки,' кащiещи фшщнсовите и 

човешки ресурси; позволи на делегащщте да преразгледат също 

задачите и функцците на мрежата ц да разработят едцн 01щнна

телен, по-точно о.тговарящ на целите ,на мрежата· списък. Нала

га се да бъде .свцкано поредното заседание на рабщната група 

(Истанбул, JQ,-1+ декември 2001) с цел да се финализира клау
зата относно органцзацията u работата на мрежата, какго и да се 
обърне внимание на проблемите за защщ:ата на информацията и 

личните данни, обменени при. раротата,на мрежата. По. време на 

тази среща окончателно бе'прието и името на мрежата (Мрежа за 
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офицери за свръзка). Допълнителншт прQтокол към Споразуме

нието Me.JIC~ правителсihватана участващите страни в· ОЧИС 

за сътрудничество в борбата с престъl)носттаи по-специално 

с организираните it форми, поставящ начаJ(ото на Мрежа за офи
цери за свръзка, беше готов да бъде подписан на Петата ·среща 

на министрите на вътрешните работи на държавите членки на 

ОЧИС(Киев, 15 март 2002 r:). На тази дата осем държави член
ки сложиха подпис~ си под Допълнителния протокол. Гърция 

подписа протокола на 16 април 2002 Г., Докатd на Азербай,цжан и 
Русия все още предстои да го подПИшат. Допълнителният пр01'0-

кол трябваше да бъде ратифициран от три държави членки, за Да 

влезе в сила(Чл.11, пар.2). Към ноември 2002т: две членки (Бъл

гария и Турция) информираха PERМIS, че се tотвят да ратифи
цират документа. Към настоящия.момент обаче мрежата всеюще 

не е официално създадена. Веднъж създадена обаче, Мрежата от 

офицери за свръзка ще се стреми към повишаване сътрудничест" 

вото в сферата на контрола над престъпността, осигуряване на 

координация във взаимодействието между компетеmните.органи 

на страните и за изграждането на информационно"'обменна мре

жа между съдебните инстанции на държавите членки, за да може 

да се бори ефикасно ·с престъпността и нарушИтелИТе на за:ко

нав.съответствие със Споразумението за борба с престъпността 
към ОЧИС (Чл. 2). За да се постигнаr 1;'езu цели, на офицерите 
за свръзка към мрежата ще им бъдат възложени следните задачи 

и функции: да препрашат молбите, получени.от.други офицери 

за свръзка, до съответните държави при спешност в рамките на 

един ден, а при други случаи - в рамките на три дни, в съответ

ствие с клаузите на Чл. 5 на Споразумението за борба с• престъп
ността· към ОЧИС, да изпращат необходимата информация на 

държавите при поискване от тяхна страна в съответствие с Чл. 9 
на Споразумението за борба с престъпността към ОЧИС, да про

веждат редовни срещи, на които да обсъждат посоките •на разви

тие при престъпността извън границите на конкретната държава, 

да докладват и• предлагат на съоmетните · органи допъJ1нйгеJ1ни 
мерки за усилване на ·сътрудничеството, какго и да улеснят обме

на на правна.документация и практически опит между правните 

инстанции на държавите членки на ОЧИС в сферата на борбата 
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с международната преСJ"1'ТТНОСТ (Чл. 3);. Заради мрежсrга се забе
лязва промяна към дацеч по-ефективно сътрудничество какго на 

операционно, така и на пракrическо равнище, тъй като мрежата 

представлява.цомощна на Работнатfl група за сътрудничество в 

борбща с.престъпностrа·.сrруюура, а не такава, която дублира 

дейностите И. 

Статутът на мрежата в рамките наQЧИС не е решен пред~ 

варително от Допълнителния протокол; изготвилите проек

топротокола.са предпочелfl да оставят това решение на Съвета 

на министрите на.външните работд. Въпреки това.е ,поставено 

услщшетр, че мрежата ще бъде разработена като група за съ

трудничество · в сферата. на борбата с престъщюстrа съгласно 
клаузата в чл. 6 на Споразумението за борба с :ттрестъпнос:гта 
към ОЧИС (Чл. · 4) и че мрежата ще изпъµнява задълженията 
си под контрола .на Работната група и ще И докладва {Чл. 6, 
пар. 5). Тезц,клаузи подчиняват дейността на мрежата на Ра;.. 
бот.наrагрупа, която е помощен на ОЧИС орган. Затова и са

мата мрежа с;ьщо изпълнява функцията на.помощен орган.по 

чл. 12 на :Хартата на ОЧИС, който не ограничава помощните 
органи- на ОЧИС единствено до работните групи. 

Мрежата ще се задейства от офицерите за свръзка и техни

те заместници·по нареждане от··страните по Допълнителния 

протокол. Назначаването на длъжност (както и освобождава

нето от длъжност) на офицерите за свръзка ще се докладва 

на PERМIS, която пък от своя страна трябва да информира 

д'l>ржавите членкина ОЧИС. Освен това за целите на мрежата 

страните по споразумението са задълЖени да оиределят наци

онална контактна група в рамките на националните правни ин

станции, по възможност такава, която да се занимава с между

народното сътрудничество (Интерпол, Център за борба с тран

с граничната престъпност към Южноевропейската инициатива 

за сътрудничество и пр.) с цел да служи като централна точка, 

която, координира всички национални действия, свързани с 

функционирането и дейността на мрежата. 

Допълнителният про'Гокол не съдържа много организаци

онни и оперативни детайли. Може да се предвиди, че, като 

бъде създадена мрежата и започне да оперира, офицерите за 
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свръзка ще разработят специфични правила, които Да' отгова

рят на практическйте нужди на сътрудничеството ·в рамките на 

мрежата. Последната ще провежда периодични срещи .,:.. поне 
веднъж годишно (Чл. 6, пар. 4). За да се избягват ситуации на 
блок:Иране, както се случи при предишните преговори ва место~ 
положението на Центъра за взаимодействие, Допълнителният 

про:юкол предвижда мрежата обикновено да' провежда своите 

срещи в помещения към ОЧИСна Посто.яннйя международеl! 

секретариат, освен ако председателстващият ОЧИС не предло

жи офицерите за свръзка да вземат друrо решение. 

Както вече беше посочено по-горе, изграждането на Мрежа 

от офицери за свръзка беше въ;шрието като първа ствпка кЪм 

създаването ua инстиrуция; която да гарантира по-тясното съ
трудничество междудържавите членки на ОЧИС в сферата на 

борбата с международната престъпност'(ВSЕС 2001 Ь: пар. 7). 
:ЫЯкои държави. членки не са· отхвърлили окончателно Идеята 

за създаването на формална инстанция по· модел шi така пред

ложения Център за взаимодействие в борбата с нрестъnността 

към ОЧИС. От друга страна резервите на другите държави по 

отношение на ползата от изграждане на такава'мрежа•и ри
ска от припокриване на функциите с подобни или аналогични 

структури садо известна степен приглушени; но не и напълно 

изчезнали. Поради тези причини беше решено' .да бъде наложен 

двугодишен пробен период· преди Допълнителният протокол 

да влезе в сила, след което „страните да анализират резулт'ати
те, постигнати при прилагането на клаузите на настоящия До~ 

пълнителен Протокол" (Чл. 11, пар; 7); Заключителната клауза 
на Протокола предвижда и „окончателна оценка" на резултати

те от дейността на мрежата, която „ще бъде направена четири 

години след вливането И в сила, като целта е да се постигне 

съгласие относно необходимите мерки за по-нататъшното по

добряване на сътрудничеството .. '' (iЬid.).Лo този начинДопъл
нителният. протокол· възприема един отворен· към бъдещето и 

постигането на резултати подход, ценензаради стремежа си да 

гарантира практически предимства за участващите държави. 




