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ÑÒÀÒÈÈ

35 ÃÎÄÈÍÈ ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÀÑÎÖÈÀÖÈß ÏÎ 
ÊÐÈÌÈÍÎËÎÃÈß

Þëèÿ Áîÿäæèåâà*

Преди 35 го ди ни на 13 юни 1986 г. бе ше про ве де но уч ре ди-
тел но то събра ние на Българската асо циация по кри ми но ло гия 
(БАК). Нейното съз да ва не е за ко но ме рен етап на 20-го диш но то 
ин тен зив но раз ви тие на бъл гар ска та кри ми но ло гия, която по то ва 
вре ме е из гра де на ка то са мостоятел на прав но-со циал на наука. 
Възходящото раз ви тие на кри ми но ло гич на та из сле до ва тел ска 
дейност, про дъл жи ло до към края на 90-те го ди ни на ми на ло то 
сто ле тие, има след ни те ос нов ни ха рак те ристи ки:

– натру пан е го лям обем соб ст ве на на ционал на ем пи рич на 
ба за за: състоянието, струк ту ра та и тен ден циите на престъп ност-
та; лич ност та на из вър ши те ли те; фак то ри те, ге не ри ра щи пре-
стъпле ния и под дър жа щи небла гоприят ни те из ме не ния в ха рак-
те ристи ки те на явле нието; дейност та на спе циали зи ра ни те ор га-
ни за бор ба с престъп ност та и ре зул та ти те от осъ щест вя ва на та от 
дър жа ва та и об щест ве ни те струк ту ри пре ван тив на по ли ти ка. 
Това е постиг на то чрез из вър ш ва не на мно гоброй ни ем пи рич ни 
на ционал ни, ре гионал ни, ек спрес ни, те ма тич ни и дру ги из след ва-
ния от Съвета за кри ми но ло ги чески из след ва ния при Главната 
про ку ра ту ра на Народна ре публи ка България/Върховната ка са-
цион на про ку ра ту ра на Република България (СКИ-ВКП), Научно-
изследователския ин сти тут по кри ми на листи ка и кри ми но ло гия 
при Министерството на вътреш ни те ра бо ти (НИКК-МВР), 
Научно-ме то ди ческия съ вет по зат вор но де ло към Главната ди-
рек ция по изпъл не ние на на ка за нията (НМСЗД-ГДИН) при 

* Професор, док тор на юри ди чески те науки, съ уч ре ди тел на Българската асо-
циация по кри ми но ло гия и не ин пред се да тел от 1991 г. до 2013 г.
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Министерството на пра во съ дието, Института за дър жа ва та и пра-
во то при Българската ака де мия на науки те и др.1; 

– раз ра бо те ни са ме то до ло ги чески те и ме то ди чески те поста-
нов ки на програ ми ра не то на ем пи рич ни те на ционал ни и ре-
гионал ни кри ми но ло гич ни из след ва ния; 

– раз ра бо те ни са те оре тич ни те ос но ви на кри ми но ло гич но то 
прог но зи ра не, как то и мно жест во конкрет ни прог но зи за бъ де щи 
тен ден ции на престъп ност та, на от дел ни ти по ве престъп ност и 
ви до ве престъпле ния; 

– поста ве но е на ча ло то на раз ра бот ва не то на вик ти мо ло гич-
ни те пробле ми на престъп ност та; за поч ва про веж да не то на вик-
ти ми за цион ни из след ва ния от СКИ-ВКП2, НИКК-МВР и дру ги 
ин сти ту ции, да ва щи въз мож ност за опре де ля не на сте пен та на 
т.нар. скри тост на раз лич ни те ви до ве престъпле ния; 

– за поч ва раз ра бот ва не то на пробле ми те на те орията на кон-
тро ла над престъп ност та и не го ва та свър за ност с пре ван тив на та 
по ли ти ка; 

– ут вър ж да ва се ин тер дис ципли нар на та на со че ност на кри-
ми но ло гич ни те из след ва ния с про уч ва не на обек ти те на из след-
ва не и от аспек та на на ка за тел но то и на ка за тел нопро це су ал но то 
пра во, пе ни тен циар но то пра во, прав на та со циоло гия, те орията на 
опе ра тив но-из дир ва тел на та дейност, ме то ди ка та и так ти ка та на 
раз след ва не на престъпле ния, пси хо ло гията на лич ност та, пси-
хиатрията, со циоло гията и пе да го ги ка та на де виант но то по ве де-
ние; 

– про веж да не то на кри ми но ло гич ни из след ва ния е послед ва-
но от дейности по внед ря ва не на ре зул та ти те от тях в прак ти ка та 
на пра во раз да ва тел ни те, пра во ох ра ни тел ни те и дру ги дър жав ни 
ор га ни и на об щест ве ни те ор га ни за ции с не посред ст ве но ан га жи-

1 Информация за те зи из след ва ния мо же да се на ме ри в Каталога на кри ми-
но ло гич ни те и дру ги из след ва ния на престъп ност та, публи ку ван на сай та на 
Българската асо циация по кри ми но ло гия (www.criminology.bg). 

2 Проведените из след ва ния от СКИ при ВКП са в рам ки те на: Междуна род-
ната из сле до ва тел ска програ ма под ръ ко вод ст во то на Криминологическия из-
сле до ва тел ски цен тър към Хумболтовия уни вер си тет – Берлин, за про уч ва не на 
вик ти ми за цията на граж да ни те (1995); Международното из след ва не на жер т ви-
те на престъп ност та, ор га ни зи ра но от Междурегионалния ин сти тут за из след ва-
не на престъп ност та и пра во съ дието към ООН (1997). 
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ра не във внед ри тел ска та дейност на струк ту ри те, осъ щест вя ва щи 
пре ван тив ни дейности в из след ва ни те сфе ри; 

– раз ви тието на при лож на та кри ми но ло гия (ос вен с из вър ш-
ва не то на ем пи рич ни из след ва ния и внед ря ва нето на ре зул та ти те 
от тях) се обо га тя ва и с ут вър ж да ва нето на кри ми но ло гич на та ек-
спер ти за ка то пред постав ка за раз ра бот ва не на управлен ски до ку-
мен ти за бор ба с престъп ност та. Най-по ка за те лен при мер за то ва 
е приета та от Държавния съ вет на НРБ през 1975 г. Единна 
програ ма за бор ба с престъпле нията и дру ги те пра во на ру ше ния 
и про ти во об щест ве ни те прояви, която е пред шест ва на от про ве-
де но през 1974 г. меж ду ин сти ту ционал но кри ми но ло гич но из-
след ва не и напра вен за дъл бо чен и об ши рен ана лиз на престъп-
ност та3; 

– публи ку ва ни са мно жест во те оре тич ни и науч нопри лож ни 
тру до ве, вклю чи тел но и пър вият систе ма ти чен бъл гар ски курс по 
кри ми но ло гия4; 

– из след ва нията и публи ка циите на бъл гар ски те кри ми но ло-
зи ста ват из вест ни и по лу ча ват приз на ние в стра на та и в чуж би-
на. Осъществени са съв мест ни кри ми но ло гич ни из след ва ния с 
еки пи от срод ни чуж дестран ни ин сти ту ти; 

– в усло вията на прием ст ве ност е из гра ден из сле до ва тел ски 
състав от ква ли фи ци ра ни спе циалисти в ос нов на та си част с док-
тор ски сте пе ни и ака де мич ни длъж ности по кри ми но ло гия. 

С учредя ва не то на Българската асо циация по кри ми но ло гия 
бе ше от го во ре но на потреб ност та от съз да ва не на на ционал на об-
щ ност, която да да ва въз мож ност за ре гу ляр ни кон так ти и за обе-
ди ня ва не на уси лията на спе циалисти те и зве на та от наука та и 
прак ти ка та, ра бо те щи по пробле ми те на пре вен цията и кон тро ла 
на престъп ност та. 

Сложните про ме ни в со циал нопо ли ти ческия и ико но ми-
ческия жи вот на стра на та от на ча ло то на 90-те го ди ни се отра зи ха 
сил но не га тив но вър ху раз ви тието на кри ми но ло гията. Разрушена 
бе ше съз да де на та ин сти ту ционал на систе ма за из сле до ва тел ска 

3 Отчети за изпъл не нието на та зи програ ма се пред ста вят до 1989 г. от всич ки 
ан га жи ра ни с изпъл не нието ѝ ве дом ст ва и организации. 

4 Основи на кри ми но ло гията в България (ав тор ски ко лек тив, под ре дак цията 
на проф. д-р Костадин Лютов). С.: Наука и из куст во, 1983. 
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кри ми но ло гич на дейност със закри ва не то на Съвета за кри ми но-
ло ги чески из след ва ния при ВКП, на кри ми но ло гич но то направле-
ние в НИКК-МВР, НМСЗД-ГДИН и Психологическата ла бо ра то-
рия към ГДИН при Министерството на пра во съ дието. Научните 
из след ва ния вър ху кри ми нал но то по ве де ние на ли ца с пси хич ни 
раз стройст ва бя ха пре уста но ве ни със закри ва не то на Клиниката 
по съ деб на пси хиатрия и съ деб на пси хо ло гия при Универси тет-
ската бол ни ца по невро ло гия и пси хиатрия. 

Регулярната из сле до ва тел ска дейност по кри ми но ло гия по-
настоящем е ре ду ци ра на до от дел ни ди сер та цион ни и ха би ли та-
цион ни из след ва ния и до про уч ва ния по пробле ми на престъп-
ност та и нейно то про ти во дейст вие под фор ма та на т.нар. проек-
ти, не ряд ко със съм ни тел на науч на из дър жа ност на ме то ди ческия 
ин стру мен та ри ум и съм ни тел на досто вер ност на ре зул та ти те, без 
послед ва ща гри жа за внед ря ва не то на те зи ре зул та ти в об щест ве-
на та прак ти ка. 

Кризисната си ту ация за кри ми но ло гията и кри ми но ло гич на-
та из сле до ва тел ска дейност не ми ну емо се отра зи и вър ху състоя-
нието на Българската асо циация по кри ми но ло гия. Въпреки труд-
ности те оба че нейна та дейност про дъл жи, ка то през всич ки те 35 
го ди ни от уч ре дя ва не то ѝ не от клон но е на со че на към ре али зи ра-
не на ос нов ни те си за да чи: да съ дейст ва за раз ви тието на кри ми-
но ло гията и науч ни те из след ва ния, за по пу ля ри зи ра не то и ефек-
тив но то изпол з ва не на ре зул та ти те от тях за це ли те на пре вен-
цията и кон тро ла на престъп ност та; да ко ор ди ни ра и под по ма га 
науч но то сътруд ни чест во при изу ча ва не на пробле ми те на 
престъп ност та и де виант но то по ве де ние; да сле ди пре по да ва не то 
по кри ми но ло гия и срод ни дис ципли ни във вис ши те учи ли ща на 
стра на та; да по ви ша ва ква ли фи ка цията на кри ми но ло зи те и т.н. 

Както в ми на ло то, та ка и се га в БАК чле ну ват из сле до ва те-
ли, уни вер си тет ски пре по да ва те ли, прак ти ку ва щи юристи и дру-
ги спе циалисти, ра бо те щи в раз лич ни ве дом ст ва, ор га ни за ции и 
вис ши учи ли ща в сто ли ца та и дру ги гра до ве на стра на та. Сред 
чле но ве те са как то уч ре ди те ли, та ка и мно го но ви хо ра, което 
оси гу ря ва прием ст ве ност и ста бил ност в ра бо та та на асо циацията. 

Като тен ден ция през из ми на ли те го ди ни тряб ва да се от бе ле-
жи зна чи тел на та про мя на в струк ту ра та на асо циацията по спе-
циал ности. Докато при съз да ва не то ѝ пре обла да ва ща та част от 
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чле но ве те ѝ са кри ми но ло зи, впослед ст вие тях на та числе ност и 
от но си те лен дял непре къс на то на ма ля ва ха по ра ди из ло же ни те 
по-го ре об стоятел ст ва. В съ що то вре ме се раз ши ря ва ше чле ну ва-
не то в асо циацията на спе циалисти от срод ни на кри ми но ло гията 
области, из след ва щи престъп ност та и престъпле нието, от кло ня-
ва що то се по ве де ние, де виациите на лич ност та. Това е отра же ние 
на ин тер дис ципли нар ния ха рак тер на кри ми но ло гич на та наука, 
опи ра ща се на мно го области на поз на нието. Но от дру га стра на, 
чув ст ви тел но се за си ли ин те ре сът на срод ни те науки към из след-
ва не то на престъп ност та по ра ди превръ ща не то ѝ в до ми ни ра що 
отри ца тел но со циал но явле ние, се риоз но влия ещо вър ху спо-
койст вието и ка чест во то на жи вот на граж да ни те и сил но деста-
би ли зи ра що вътреш на та си гур ност на стра на та. 

Основната част от събитията, ре али зи ра ни от БАК, са по ли-
ния на  постоян но дейст ва щия се ми нар по кри ми но ло гия с ръ ко-
во ди те ли проф. д-р Байчо Панев (до 2014 г.), проф. д. ю. н. Боян 
Станков и проф. д. ю. н. Юлия Бояджиева. На за ня тията на се ми-
на ра се об съж дат те оре тич ни и ме то до ло гич ни въпро си на кри-
ми но ло гията и срод ни науки, ак ту ал ни пробле ми на пре стъп-
ността, нейна та пре вен ция и контрол, проек ти на закони, ре зул та-
ти от про ве де ни ем пи рич ни изследвания. 

Най-круп ни прояви на се ми на ра през го ди ни те са: про ве де-
на та през 1995 г. кон фе рен ция „Чезаре Бекария – на ча ло на съвре-
мен на та на ка за тел на по ли ти ка“, пос ве те на на 200-го диш ни на та 
от смър т та на го ле мия ита лиан ски мисли тел и ху ма нист, ро до на-
чал ник на съвре мен но то на ка за тел но пра во и пред те ча на кри ми-
но ло гич на та наука Чезаре Бекария; об съж да не то на проек ти те на 
Закона за съ деб на та власт (1992), на Наказателния ко декс (1993, 
1994 и 2011); на Закона за ме диацията (2004); диску сион ни те об-
съж да ния на идеята на пре зи ден та на Република България за съз-
да ва не на не за ви сим ор ган за бор ба с ко руп цията (2003) и на 
въпро са за ак ту ал ност та на кри те рия на чл. 93, т. 7 НК за по ня-
тието „теж ко престъпле ние“ (2009); про ве де на та през 2004 г. съв-
мест но със Съюза на юристи те и дру ги ор га ни за ции кон фе рен ция 
„Проблемът за исти на та при раз кри ва не и раз след ва не на пре-
стъпле ния, на ла га не на санк ции и обез ще тя ва не на жер т ви те“; от-
бе ляз ва не то през 2007 г. на 110-ата го диш ни на на бъл гар ска та 
кри ми но ло гия с науч но твор чест во на кур сан ти от Академията на 
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МВР за жи во та и твор чест во то на ро до на чал ни ка на бъл гар ска та 
кри ми но ло гич на ми съл Кръстю Раковски; ор га ни зи ра на та съв-
мест но с Института за прав ни науки при БАН кон фе рен ция 
„Законодателен про цес, прав на со циали за ция, прав но съз на ние 
(прав но-со циоло ги чески и кри ми но ло гич ни аспекти)“, пос ве те на 
на 145-ата го диш ни на от съз да ва не то на Българската ака де мия на 
науки те, и др. 

През 1996 г. с науч на та се сия „Криминологията в България – 
ми на ло, настояще и бъ де ще“ бе ше от бе ля за на 10-ата го диш ни на 
от съз да ва не то на Българската асо циация по кри ми но ло гия. 
Кръглата ма са на те ма „Криминологията в България в пе риода на 
пре ход“ през 2006 г. бе ше пос ве те на на 20-го диш ни на та на БАК. 
С науч на та се сия „Превантивната по ли ти ка и съвре мен на та 
престъп ност“ бе ше чест ва на 25-го диш ни на та на асоциацията, а 
нейна та 30-го диш ни на – с кръгла та ма са „Перспективи за раз ви-
тието на кри ми но ло гията в България“.5 През ок том ври та зи го ди-
на 35-го диш ни на та от съз да ва не то на БАК ще бъ де от бе ля за на с 
науч на та кон фе рен ция „Приложната кри ми но ло гия в България“, 
която се ор га ни зи ра съв мест но с департамент „Национална и 
меж ду на род на си гур ност“ при Нов български уни вер си тет. 

Важна за да ча съглас но устава на асоциацията, която ви на ги 
е стояла на вни ма нието на ръ ко вод ст во то на БАК, е да сле ди и 
под по ма га уни вер си тет ско то обу че ние по кри ми но ло гия и срод-
ни дис ципли ни. Стремежът е да се под дър жа ви со ко ни во на то ва 
обу че ние, ка то за цел та пе риодич но се ор га ни зи рат сре щи раз го-
во ри на пре по да ва те ли те по кри ми но ло гия и срод ни дис ципли ни, 
на които се об ме нят мне ния и опит по учеб ни те програ ми, ор га-
ни за цията и ме то ди ка та на учеб ния про цес. 

Положителни съ би тия от зна че ние за по ви ша ва не на ка чест-
во то на уни вер си тет ско то обра зо ва ние по кри ми но ло гия, под кре-
пе ни от БАК, са акре ди ти ра не то от Националната аген ция по оце-
ня ва не и акре ди та ция при Министерския съ вет на док тор ски 
програ ми по кри ми но ло гия към Академията на МВР, Варненския 
сво бо ден уни вер си тет „Черноризец Храбър“ и Русенския уни вер-

5 Сборниците с ма те риали от про ве де ни те юби лей ни чест ва ния на БАК мо же 
да бъ дат на ме ре ни в библиоте ки те на Висшия ад во кат ски съ вет и на ад во кат-
ски те ко ле гии в стра на та. 
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си тет „Ангел Кънчев“, как то и на ма гистър ска та програ ма 
„Криминология и по ли ти ки за пре вен ция на престъп ност та“ на 
Нов български уни вер си тет, по която ве че има дипло ми ра ни 5 ви-
пуска сту ден ти. 

Криминология се пре по да ва в юри ди чески те фа кул те ти на 
вис ши те учи ли ща и в Академията на МВР. В по ве че то фа кул те ти 
оба че тя е из би раема, а не за дъл жи тел на учеб на дис ципли на. Като 
все по-зна чим проблем се очер та ва привли ча не то на но ви уни-
вер си тет ски пре по да ва те ли. Много тре вож на е кон ста та цията, че 
по ста тут на кри ми но ло гията ка то уни вер си тет ска спе циал ност 
България е на съв сем непрестиж но място в евро пейско то и све-
тов но то простран ст во на вис ше обра зо ва ние. 

Историята на БАК мо же да се просле ди в еже год но из гот вя-
ни те бю ле ти ни, които съ дър жат ин фор ма ция за про ве де ни те от 
асоциацията ме роприятия, за приклю че ните и про веж да щите се 
през от чет ни те пе риоди из след ва ния на кри ми но ло гич на и срод-
на те ма ти ка, как то и за го то вия научен про дукт, кой то мо же да се 
пол з ва от потре би те ли те.6

35-го диш ният юби лей на БАК е по вод да от да дем на ша та 
приз на тел ност на ини циато ри те за съз да ва не то на асоциацията, 
които са и чле но ве на пър во то ѝ ръководство: проф. д-р Веселин 
Каракашев (председател), проф. д-р Байчо Панев (зам.-пред се-
дател), проф. д-р Йордан Айдаров (отговорен секретар); членове: 
Евтим Стоименов – зам.-ми нистър на правосъдието, Спас Муле-
таров – зам. гла вен прокурор, Георги Бахчеванов – пред се да тел 
на Централния съ вет на адвокатурата, проф. д-р Здрав ко Трайков, 
доц. д-р Симеон Бочев, проф. д-р Петко Дончев. Асоциацията е 
съз да де на с ре ша ва ща та под кре па на то га ваш ния гла вен про ку-
рор проф. д-р Костадин Лютов. 

През из ми на ли те го ди ни дейност та на БАК труд но би могла 
да се из вър ш ва без съпри част ност та и фи нан со ва та под кре па на 
ко лек тив ни те ни членове, меж ду които от са мо то ѝ ос но ва ва не е 
Висшият ад во кат ски съ ве т (през 1986 г. – Централен съ вет на 

6 Бюлетините се изпра щат на ко лек тив ни те чле но ве на Българската асо-
циация по кри ми но ло гия. Те са достъп ни на сай та на асо циацията, рубри ка 
„Бюлетини“. 
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адвокатурата).7 Както е по со че но по-горе, пред се да те лят на 
Централния съ вет на ад во ка ту ра та г-н Георги Бахчеванов е 
член на упра ви тел ния съ вет (УС) на но во уч ре де на та асо циация. 
Изказваме най-сър деч на бла го дар ност на всич ки ръ ко во ди те ли 
на Висшия ад во кат ски съ вет за по зи тив но то от но ше ние и за оказ-
ва на та  по раз лич ни по во ди подкрепа, ка то конкрет но ще спо ме на 
пре доста ве но то до ма кин ст во в Центъра за обу че ние на ад во ка ти 
„Кръстю Цончев“ за про ве де на та на 7 де кем ври 2016 г. юби лей на 
кръгла маса, пос ве те на на 30-го диш ни на та от уч ре дя ва не то на 
БАК. 

С го ля мо удо вол ст вие изпол з вам въз мож ност та  да спо ме на 
име на та на адвокати, които с желание, научен поглед, ком пе тент-
ност и ан га жи ра ност към пробле ми те са участ ва ли с ин ди ви ду ал-
но член ст во в ра бо та та на БАК: из вест ния ад во кат и по ли тик от 
близ ко то ми на ло Петър Корнажев (1930–2002) – ав тор на мно-
жест во науч ни и публи цистич ни материали, вклю чи тел но и на 
кри ми но ло гич ни те ми; Босилко Негенцов (1927–2002) – член на 
УС на БАК два мандата (1991–1998); Динко Кънчев (1954–2019) – 
сътруд ник на СКИ при ГП/ВКП, активен участник в дейността на 
фондация „Български ад во ка ти за пра ва та на чо ве ка“, лек тор в 
Националния институт на пра во съ дието и в Центъра за обу че ние 
на ад во ка ти „Кръстю Цончев“, съ уч ре ди тел и зам.-пред се да тел 
на БАК (1999–2019). Редовен участ ник в ме роприятията на БАК 
бе ше и ад во кат Кирил Георгиев, поз д ра вен от ръ ко вод ст во то на 
асоциацията за не го ва та 90-го диш ни на. 

Със съпри част ност към ра бо та та на БАК про дъл жа ва да бъ-
де дъл го го диш ният член на Висшия ад во кат ски съ вет и не гов 
пред се да тел (2008–2013), ав тор на публи ка ции в област та на на-
ка за тел ния про цес, на ка за тел но то пра во и кри ми но ло гията и хо-
но ру ван пре по да ва тел по на ка за те лен про цес в Юридическия фа-

7 Освен Висшия ад во кат ски съ вет ко лек тив ни чле но ве на БАК са: Мини стер-
ството на пра во съ дието, Върховната ка са цион на про ку ра ту ра, Върховният ка са-
ционен съд, Националната след ст ве на служ ба, Институтът за дър жа ва та и пра-
во то при БАН, Академията на МВР, Научноизследователският ин сти тут по кри-
ми на листи ка и кри ми но ло гия при МВР (бивш член), Научно-ме то ди ческият съ-
вет по зат вор но де ло (бивш член), Клиниката по съ деб на пси хиатрия и съ деб на 
пси хо ло гия при Университетската бол ни ца по невро ло гия и пси хиатрия (бивш 
член), социологическата аген ция „Ей Си Джи“ ООД (бивш член). 
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кул тет на Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“ 
Даниела Доковска – съ уч ре ди тел на БАК и пред се да тел на 
Контролния съ вет (1991–1994). 

Изразявам уве ре ност та на упра ви тел ния съ вет и на всич ки 
чле но ве на Българската асо циация по кри ми но ло гия, че и в бъ де-
ще добри те ни двустран ни от но ше ния с Висшия ад во кат ски съ вет 
и ад во кат ска та об щ ност ще про дъл жа ват в ин те рес на раз ви тието 
на кри ми но ло гията, на ефек тив но то ин сти ту ционал но про ти во-
дейст вие на престъп ност та и пре ди всич ко на нейна та пре вен ция. 


