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ВЪПРОСЪТ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ НАУЧЕН ПОДХОД
ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при БАН
Резюме:
Въпросът за интердисциплинарния научен подход при изследване на
международните отношения не е нов проблем за западната научна
общност, но той придоби особена актуалност в страните от т. нар.
„Източен блок“ след промените в международната обстановка през
1989 г., включително и в България. Тази проблематика е засегната от
класически западни автори, но и от класически български
изследователи. В настоящата статия авторът си поставя
скромната задача да постави въпроси за дискусия за някои основни
проблеми в българска перспектива.
Ключови думи: международни отношения, външна политика,
интердисциплинарни изследвания.
THE ISSUE OF THE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC
APPROACH IN THE RESEARCH OF INRENATIONAL
RELATIONS
Assoc. Prof. Todor Koburov, Ph. D., Institute of Legal Studies - BAS
Abstract:
The issue concerning the interdisciplinary scientific approach in the
research of international relations is not a new one for the Western scientific
community, but it became very topical for the countries of the so-called
Eastern Bloc, including Bulgaria, after the changes of the international
situation in 1989. This problem has been explored by classic Western
authors as well as by Bulgarian ones. In the present article, the author has
set himself the modest task to raise some questions concerning the
interdisciplinary approach from Bulgarian perspective.
Key words: international relations, foreign policy, multidisciplinary resurch.
В един класически енциклопедичен учебник, съставител на
който е германския професор Херфрид Мюнклер 1, политическата наука
е представена в 3 основни части:

1

Muenkler, Herfried (Hg.). Politikwissenschaft. Ein Grundkurs, Reinbek bei Hamburg, 2.
Auflage. August, 2006.
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I част: История, актуално състояние и методи на
политическата наука;
II част: Поддисциплини на политическата наука, в която
влизат дисциплините:
- „Международни отношения“;
- „История на политическите идеи“;
- „Нормативна/икономическа политическа теория“;
- „Сравнителна политология“;
- „Вътрешна политика“;
- „Политическа социология“;
- „Политическа култура“ и
III част: Практика на политическата наука, в която влизат
3 основни глави:
1. Политологът – повече от една професия;
2. Да се работи с научни средства;
3. Индекс на политическата наука – където много подробно са
разгледани портали и линкове по политически науки, изследователски
институти и възможности за научна работа, политически съюзи и
професионални организации на политолози, архиви и база данни, както
и подробен списък на списания по политически науки.
В рамките пък на дисциплината „Международни отношения“
са структурирани 3 основни поддисциплини:
външна политика и политика за сигурност (тези две
категории в съвременната научна традиция винаги се разглеждат
заедно и би трябвало да се разглеждат така – б. а.);
изследвания за развитието;
международни организации.
Една подобна изходна схематична представа, струва ми се, е
особено необходима, за да ни покаже точното място и ролята на
дисциплината „Международни отношения“ в системата на науката,
като още от самото начало ни насочва и към въпроса за
интердисциплинарния подход и митовете, които витаят в научното и
общественото съзнание.
Темата за интердисциплинарния подход при изследване на
науката за международните отношения е свързана с митове и легенди в
общественото и политическото съзнание, на които е нужно да се спрем
подробно. И ако мисията за промяна на масовото съзнание е трудно
постижима, то опитите за промяна на начина на мислене на една част от
научната общност са възможни, ако самата тя желае да провежда
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научни изследвания от реални и обективни позиции и иска да върви в
крак с промените и реалностите в международната действителност. 2
Масово разпространен мит е, че международните отношения се
движат и регулират от системата на международното право. Този
мит господства в много учебници, които всички ние сме чели – както
класически, така и не толкова класически – както на т.нар. „западни
автори“, така и на определени български автори. Всички бихме били
щастливи, ако това действително е така. За налагането на подобен мит
има много основания и аргументи – а те в много случаи изглеждат и
съвсем логични – международните отношения са регламентирани
нормативно и от тази гледна точка приоритет в системата на
международните отношения би следвало да има правото.
Теоретични
предпоставки
международните отношения

при

изучаването

на

Външнополитическият процес, водещ до вземането на решения в
областта на международните отношения и международната политика, е
социален процес, в който участват както отделни личности, така и
групи, институции и дори обществото като цяло. Този процес би могъл
да бъде отражение на определени нормативни предпоставки и
съдържание. 3 Той наистина изисква знания за нормативната страна на
международните отношения.
Един обективен анализ, обаче, изисква познаването освен на
системата от международноправни норми, също и на политическите
аспекти на международните отношения и на международните
организации. В края на ХХ и в началото на ХХI век ние сме свидетели
на формирането на нова политическа действителност, която не може да
бъде анализирана единствено от гледна точка на системата на
международното право.
Новите реалности изведоха на преден план въпроса за
преосмислянето на политическата ефективност на войната и най-вече
на ядрената война, както и въпроса за нетрадиционните заплахи или
т.нар. „асиметрични заплахи“ за сигурността.
Тези идеи на автора са развити и в студията „ВЪПРОСЪТ ЗА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ НАУЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ“, сборник в чест на проф. д-р Стефка Наумова,
Българска академия на науките, Институт за държавата и правото, 2020, но тук тезите
са разширени и допълнени, като е обърнато внимание на въпроса за т. нар. „Нова
дипломация“ – б. а.
3
Вж. Klaus von Beume, Ernst-Otto Czempiel, Peter Graf Kielmansegg, Peter
Schmoock. Politikwissenschaft – eine Grundlegung. 1987.
2
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Същевременно
възникнаха
и
такива
заплахи
като
разпространението на един вирус, например, което доведе не само
изследователите, но и управляващия елит на световно ниво пред нови,
много по-сериозни предизвикателства за сигурността, които изискват
намиране на бързи и адекватни решения за големия брой обществени,
политически, социални и икономически проблеми.
В самата международна среда за сигурност настъпиха
безпрецедентни динамични промени и определени изследователи
заговориха за ново отношение и нов подход към такива категории, като
категорията „война“, категорията „мир“, а и към категорията
„сигурност“.
На преден план започнаха да се лансират тези за „силовия
характер“ на международните отношения. Започна да се говори за
„конвенционални методи за сила“, „икономическа сила“, както и за
т.нар. „мека сила“. 4 А силовият характер на международните
отношения не се гради върху нормите на международното право, а
върху реалности и доктрини, които са свързани с политически и найвече с икономически интереси.
Успоредно с това силовият характер на международните
отношения, както и всички други социални отношения, ни принудиха
да ги разглеждаме и анализираме в ПРОЦЕС И РАЗВИТИЕ. Те
наложиха виждането, че са необходими умения и познания за
методологията при конструиране на социалния анализ. 5
Наложиха се високи изисквания за наличието на познания в
областта на различни науки – като се започне от философията,
социологията, икономиката и се стигне до историята, археологията,
антропологията и дори медицината и вирусологията. 6
Вж. Най, Джоузеф младши. Бъдещето на силата. ВИ, 2013.
Вж. по тази тема Дойков, Й. Методологическо конструиране в социалния анализ.
Том 1. За познанието, опита и практиката, С., Изд. „Парадигма“, 2019. Вж. също
Кобуров, Т. Международни отношения и международна политика в региона на
Югоизточна Европа: Разпадане на СФР Югославия и установяване на
дипломатически и консулски отношения на Р. България с Босна и Херцеговина. - В:
Научни трудове на Института за държавата и правото, том XI, Актуални правни
проблеми, под общата редакция на проф. д.ю.н. Цветана Каменова, С., БАН, 2015,
съставители: проф. д-р Ирена Илиева и доц. д-р Тодор Кобуров.
6
Вж. Гергова, Д. Гетите, които обезсмъртяват. Откритията в духовната и
политическата столица на Гетите „Даусдава-Хелис“,.С., Изд. „Захарий Стоянов“,
2019, с.. 21-22. В тази книга известният български археолог проф. д-р Диана Гергова
дава следното почти библейско описание за качествата, които трябва да притежава
„жрецът пророк“, който стоял най-близо до тракийския цар: той трябва да бъде
обучен във всички области на философията, етиката и физическите науки; да бъде
отучен от варварските обичаи и да живее в хармония със законите на природата; да
бъде въведен в логиката и да бъде издигнат духовно над другите народи; да познава
4
5
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Навсякъде по света днес ставаме свидетели на това, че се
нарушават политическите, социалните и гражданските права на човека,
било то чрез политически натиск от най-различен вид или чрез
предизвикването на конфликти, бедствия, миграционни вълни и
противопоставяне от най-различен характер.
Когато
анализираме
международните
отношения
и
външнополитическият процес обаче, ние винаги се натъкваме на
определен стратегически хоризонт (съзнателно или несъзнателно – б.
а.). За да бъде изследван подобен стратегически хоризонт, както и за да
бъдат обхванати основните тенденции на този хоризонт, е необходим
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД, т.е. съчетаването на
методологичните подходи на различни науки – право, социология,
политология, икономика, философия, история и както се убедихме
напоследък – дори и медицина, а защо не и екология, и климатични
промени.
По този начин ние навлизаме неусетно в изключително сложна
ситуация, при която решенията на проблемите се търсят на границата
между различни науки – международното право и политологията, от
една страна, политологията и икономиката, от друга, правото и
социологията, от трета, политиката и философията, от четвърта, и т.н.
Шансът да се направи обективен анализ на съвременните
проблеми на международните отношения и международната политика е
не като се ограничават изследователските опити на представителите на
една или друга научна дисциплина, а като се търсят пресечни точки
между тях, интердисциплинарен подход и обединяване на усилията на
различните изследователи за обективни оценки и изводи по проблемите
на нашето минало и съвременност.
Съществуват теоретични аргументи и мнения, че науки като
политологията и икономиката, политологията и международното право
са независими една от друга области и че почти нямат връзка помежду
си; че индивидуалната свобода е политически проблем, а материалното
благосъстояние – икономически проблем, че всички политически мерки
могат да се съчетаят с всякакъв вид икономически мерки и т.н..
Според нобеловия лауреат по икономика Милтън Фридман,
подобни възгледи са погрешни. Той споделя, че съществува тясна
зависимост например между политиката и икономиката, че са
теорията на 12-те знака на зодиака, да наблюдава планетите и всички тайни на
астрономията; как орбитата на светлината се издига и залязва; как размерите на
огненото колело на слънцето се отнасят към тези на земята и какви са имената и
знаците на 346 звезди, които пресичат небето от изток на запад – все качества, които,
струва ми се, трябва да притежава и един съвременен изследовател на
международните отношения (б. а.)
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възможни само определени комбинации от политически и
икономически мерки 7 (в смисъл, че икономическите мерки, от една
страна, са компонент за постигане на икономическа свобода и
независимост, но, от друга, икономическата свобода е задължително
условие за постигане на политическа независимост – б. а.).
Аз мисля, че подобен подход е приложим и към други науки,
като например взаимодействието между правото и социологията,
между политологията и международното право, между философията,
правото и политологията и т.н.
В своите бележки върху плуралистичното тълкуване на
историята и въпроса за междудисциплинарното взаимодействие друг
нобелов лауреат по икономика – Василий Леонтиев, споделя, че
„въпросът за връзката между различните дисциплини като цяло и
онези, принадлежащи към обществените науки в частност, е доста
стар. В миналото с него се занимаваха главно философи, историци и
социолози; сега обаче в дискусията се въвличат все повече икономисти
и психолози, политолози и антрополози, от които се очаква да изразят
определено становище.“ 8
Според Леонтиев, ако днес се обърнем към действителното
състояние на всички утвърдени дисциплини, които имат някакво
обяснение към такъв фундаментален проблем, какъвто е
историческият процес, ще видим първо, че всяка от тях е установила
свой собствен аналитичен метод и е постигнала определени успехи в
неговото използване и второ, че отделните методи са напълно
независими, т.е. те не могат да се трансформират един в друг.
Според него днес ние сме изправени пред избора между
упоритото отстояване на определена монистична интерпретация –
което означава прекалено изтощаване на аналитичните средства на
отделно избраната научна дисциплина и пренебрегване на
възможностите на всички останали, и практическия плурализъм,
както го нарича В. Леонтиев.
На изясняването на естеството на тази плуралистична
интерпретация е необходимо да се спрем по-подробно. Една
интерпретация, за която се предполага, че взема предвид съответните
политически, икономически и, да речем, антропологически фактори, а
защо не и международни и международноправни аспекти, се оказва
твърде близо до решението, до което се стига, след като са отчетени

Фридман, М. Икономическата и политическата свобода. Панорама, год. ХIII, 1992,
№ 1, с. 86.
8
Леонтиев, В. Есета по икономика. С., 1994, с. 16.
7
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всички „за“ и „против“, след като са разгледани всички аспекти на
даден проблем.
Плуралистичният характер на всяко отделно обяснение се
разкрива не в едновременното прилагане на по същество несъвместими
видове съображения, а по-скоро в готовността за преминаване от един
вид интерпретация към друг 9 (в нашия случай това може да бъде
приложено към дисциплината „Международни отношения“ – б. а.).
Оправданието на такъв методологически еклектизъм се състои –
и това е принципно положение, засягащо доказателството, което следва
– в ограничената природа на всеки вид интерпретация или причинна
връзка. За Леонтиев тези два термина са взаимнозаменяеми.
Нито икономическите, нито антропологическите, или да кажем –
географските, доказателства могат при съвременното състояние на
развитието на отделните дисциплини да доведат до установяване на
еднозначно дефинирани „необходимости“ (чисто икономически, чисто
психологически или чисто политически и чисто правни).
Известният икономист и нобелов лауреат препоръчва и
определена технология за аналитична работа, която, бих казал, е от
съществено значение за всеки един научноизследователски процес.
Той смята, че не е необходимо експертите от две области като
политика и икономика например, призовани да обяснят конкретни
събития, да работят заедно.
„Напротив, всеки от тях би могъл да заеме отделна стая и да
разработи най-широкия обхват от последователни събития, които
изглеждат допустими от гледна точка на неговата конкретна
дисциплина. След това някой външен за групата експерт и специалист
би могъл да събере отделните доклади, да ги „наложи“ един върху
друг и да получи най-доброто възможно решение на поставения
проблем. Накрая може да се окаже, че някои от експертите са
работили напразно, тъй като разработените от тях области се
оказват в последна сметка изместени от по-тесните, т.е. поспецифични обяснения, дадени от другите членове на екипа. Поради
тази причина една първоначална консултация между всички участници
може да бъде от определена полза.“ 10
Защитниците на различни монистични интерпретации на
историческото развитие (икономически, политически, антропологични,
правни, социологически и т.н.) почти винаги са способни да посочат
няколко специфични случая, при които тяхната любима дисциплина
може съвсем сама да обясни едно конкретно събитие от историята или
9

Пак там, с. 18.
Пак там, с. 22.
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действителността. Грешката, която те допускат при обобщаване на
съответните изисквания, е по-опасна от онази, която правят някои
привърженици на плуралистичната интерпретация, които настояват за
комбинирането на всички възможни подходи при определена
проблемна ситуация.
Според тях чрез процеса на системното елиминиране, в края на
краищата може да се достигне до комбинацията от принципи на
обяснение, която отговаря най-добре на дадена ситуация, докато
първите, отказвайки да вземат под внимание всички други освен
техните любими фактори, се излагат на сериозен риск да се задоволят с
„частична“ интерпретация, която би могла да бъде значително
подобрена чрез въвеждането на допълнителни ограничителни
съображения.
„Изборът на най-подходящата обяснителна комбинация от
дисциплини – според В. Леонтиев – зависи не само от природата на
събитието, което трябва да се обясни; той се определя и от
степента на развитие на всяка от включените научни дисциплини.“ 11
Един по-друг ъгъл, но по същество в контекста на настоящите
разсъждения за взаимодействието между научните дисциплини, ни
представя и американският политолог Толкът Парсънз, който е
представител на т.нар. „системно направление на функционализма“.
Той предлага една схема, подобна на вече разглежданата, но
представяща взаимодействието между политика и икономика като
взаимодействие между две системи, представляващи СЪВКУПНОСТ
ОТ СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ.
Подобна теза също е много важна от гледна точка на
методологическото въведение и въпроса за интердисциплинарния
подход при изследване на международните отношения. В студия,
озаглавена „Власт и социални системи“, Парсънз споделя идеята, че
съществува взаимозависимост и съществен паралелизъм в
теоретическата структура на политическата и икономическата система.
Той вярва, че съществува взаимовръзка не само между такива социални
дисциплини, каквито са социологията и политологията, но и между тях
и макроикономиката, така че те не могат по същество да бъдат
разглеждани и анализирани изолирано една от друга.
Парсънз търси асиметрията между икономическата теория и
традиционната политическа теория. Той се опитва да разшири както
разпространението на аналитичния модел на икономическата теория в
политическата сфера, така и директно да съедини двете в логическата
рамка на теорията за социалната система като цяло. Затова според него
11

Пак там, с. 23.
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политическата област би се възприемала като функционална
подсистема на обществото във всички свои теоретични основи,
съответстващи на икономиката. 12
Тези основни идеи се споделят и от други автори, като например
Жак Атали и Марк Гийом в книгата им „Икономиката на свобода“.
Според тях днес все повече се налага необходимостта от осъзнаване на
обществената действителност и най-вече от формиране на подход за
решаване на острите проблеми от социално-икономически и
политически характер като:
- ускорената урбанизация и влиянието ѝ върху сигурността;
- влошаването на жизнените условия в градовете;
- бедността и безработицата;
- устойчивостта на неравенството при разпределението на
богатството и властта;
- разхищаването на ресурси и отчуждението;
- религиозната и расовата дискриминация и противопоставяне;
- липсата на образователни възможности;
- различията в жизнения стандарт и т.н.
Но да се върнем към изходното положение за ролята на науката
и въпроса за методите на изследване, но най-вече за „българската
перспектива“.
Науката
перспектива

„Международни

отношения“:

българската

Науката в България след промените от 1989 г. се намира в
процес на преориентиране, където бавно и постепенно, а понякога и
много бързо, изчезнаха дисциплини, които дълго време бяха
преподавани преди промените. Сякаш изведнъж от обръщение излязоха
дисциплини като „Политическа икономия на социализма“ и
„Политическа икономия на капитализма“ (лансираха се дисциплините
„Макроикономика“, „Микроикономика“ и това, признавам, е само един
бегъл първоначален поглед – б. а.).
Изведнъж изчезна дисциплината „Научен комунизъм“, като на
нейно място се лансираха много нови дисциплини. Учените обаче,
които догматично преподаваха тази дисциплина, а и много други
дисциплини, останаха – останаха и някои рефлекси в масовото
съзнание, които, струва ми се, трябва да бъдат преодолени, така, както
трябва да бъдат преодолени и рефлексите по отношение на медицината.
Вж. Lukes, St. (ed.). Power. New York Univ. Press 1986 и студията в същия сборник
на Talcott Parsons, Power and the Social System.
12
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От тази гледна точка смятам, че е необходимо да положим
усилия за намиране на достатъчно аргументирани тези в полза на
процеса на преориентиране на науката и аналитичните подходи към
нея. Подчертавам ПРЕОРИЕНТИРАНЕ, защото в този термин се крие
ключът, надеждата и шансът както на науката, така и на самите учени
да тръгнат по един нов път.
Мислители като Милтън Фридман, Василий Леонтиев, Толкът
Парсънз и Жак Атали ни карат да изпитваме интелектуално
неудовлетворение и безпокойство от онези „професионалисти“, които
отказват да приемат процеса на преориентиране и продължават да
описват невъзмутимо своите академични теории, понякога поукрасени
с нови развития, засягащи набързо и повърхностно злободневните
въпроси според вкуса на деня. 13
В този контекст е и въпросът на В. Леонтиев, който засяга
въпросите на развитието на икономическата наука, но по принцип
задаваните въпроси касаят всяка една научна област, включително и
международните отношения и външната политика.
„Докога – възкликва той – изследователите, работещи в
гранични области като демографията, социологията и политическите
науки, от една страна, и екологията, биологията, медицината,
инженерните и другите приложни физически науки, от друга, ще
продължават да стоят настрана, без да проявяват сериозна
загриженост относно състоянието на стабилно, стационарно
равновесие и блестяща изолация, в която е изпаднала академичната
икономическа теория?“ 14
Според него това състояние може да се запази дотогава, докато
дългогодишните членове на водещите факултети и университети
продължават да упражняват строг контрол над обучението,
израстването и изследователската дейност на своите по-млади колеги, а
при по-обстойно взиране – и на по-старшите.
Темите и проблемите биха могли да бъдат разширени още.
Моята теза е, че всеки автор има право на гледна точка и на опит за
теоретични обобщения, които са плод на неговата научна и практическа
работа и натрупан професионален опит.
Целта на творческите опити в конкретния случай е запознаване с
основните теоретични подходи за анализ на международните
отношения, както и на основните теоретични модели и школи, които да
се използват при анализа на международните отношения в Европа и в

13
14

Вж. Атали, Ж., Гийом, М. Икономиката на свобода, С., 1994.
Леонтиев, В . Цит. съч., с. 15.
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света от края на ХХ и началото на ХХI век и които да набележат
тенденциите за развитие през следващите години. 15
Изучаването на международните отношения следва да се
разглежда като самостоятелна дисциплина в рамките на политическата
наука, която има свой обособен предмет. 16 Т.е да подчертаем, че
дисциплината разполага със свой научен инструментариум,
категориален апарат, терминология, методология на изследванията и
т.н.
Разбира се, по този въпрос има различни гледища и дискусии,
включително и такива, че международните отношения представляват
неразделна част от историческата наука. Подобна гледна точка има
своята логика и без да навлизаме в подробна дискусия, трябва да
признаем, че международните отношения имат своята история и тя се
изучава също в рамките на дисциплината „История на международните
отношения“. Историята по принцип е неразделно свързана с историята
на човечеството и обществото въобще. История имат и такива
обществени науки като правото, политологията, социологията,
философията и т.н.
Това, което прави впечатление през последните години
обаче, е повишеният интерес към международните отношения
като наука, но и като практическа проблематика, особено след 50те години на ХХ век. Въпросите от тогава, а и в днешните условия,
станаха много повече, отколкото научнообоснованите и аргументирани
отговори.
Към международните отношения насочиха своето внимание
учени от различни отдавна оформили се и обособени научни области
като историци, юристи, социолози, философи, политолози и дори
военни и др. Това неусетно доведе и до някои недостатъци в
изследванията, тъй като всеки настояваше да използва гледната точка,
методологията и категориалния апарат на своята наука.
В световен план дисциплината „Международни отношения“
възниква в началото на ХХ век като междудисциплинарно научно поле,
в което се пресичат такива дисциплини като историята, правото,
икономиката и политическата наука. 17
По тази проблематика вж. класически западни автори в книгата Fifty Key Thinkers in
International Relations, second edition, Martin Griffiths, Steven C. Roach and M. Scott
Solomon, Routledge, 2009.
16
Вж. по този въпрос дискусията в Стефанов, Г. Теория на международните
отношения, С., 1997 г., с. 13-24.
17
Първата катедра по теория и история на международните отношения е създадена
през 1919 г. във Великобритания, а в САЩ е създадена Школата за дипломатическа
служба в Джорджтаунския университет. През 1927 г. е създадена катедра по
15

17

В периода между двете световни войни може да очертаем процес
на интензивно формиране на отделни направления и школи за
изучаване на международните отношения, които са мотивирани от
световната трагедия, свързана с Първата световна война и усилията за
осигуряване на мира и сигурността в световен мащаб. Интензивно се
развиват дисциплини като Международното право и неговата теория,
Историята и теорията на външната политика и Дипломатическата
история като важна нейна част.
Българският автор Георги Стефанов дава някои най-общи
характеристика на основните дисциплини, изучаващи международните
отношения като:
Теория на международните отношения. Изучава
системата като цяло, нейната структура и взаимодействието ѝ с другите
обществени структури, стреми се да разкрие определени тенденции и
закономерности в развитието, както и факторите, оказващи основно
влияние върху системата. Стреми се да конструира теоретични модели
и най-важното – да прогнозира възможни сценарии за бъдещето;
История на международните отношения. Разглежда
развитието на международните отношения през различните епохи;
Теория на външната политика. Изследва начините на
формиране и осъществяване на външната политика на дадена държава,
както и основните фактори, които я определят. Разработва начините за
постигане на определени външнополитически цели и механизма за
вземане на политически решения, процеса на планиране и координация
на самата външнополитическа дейност и други въпроси, на които ще се
спрем по-късно.
История на външната политика. Изучава развитието на
външнополитическите отношения на дадена държава в системата на
международните отношения. 18
Не бива да пренебрегваме и изучаването на такива основни
юридически дисциплини като Международното публично право,
Международното частно право, Правото на ЕС и т.н.
Сериозна школа за развитието на международните отношения
като наука и практика има и в т.нар. „Източен блок“. Първият факултет
по международни отношения в бившия СССР е създаден през 1943 г. в
Московския държавен университет „Ломоносов“. Една година по-късно
международни отношения в престижното Лондонско училище по икономика, както и
във Висшия институт по международни изследвания в Женева, Швейцария. В интерес
на истината трябва да посочим и някои предшественици на тези престижни
изследователски звена като Кралския военен колеж във Великобритания, създаден
още през 1831 г., и Центърът „Карнеги“ в САЩ, създаден през 1910 г.
18
Вж. пак Стефанов, Г. Теория на международните отношения, С., 1997 г., с. 22.
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той е преобразуван в самостоятелен институт – Московски държавен
институт по международни отношения (т. нар. „МГИМО“). През 1954 г.
той се обединява с Московския институт за източни езици, а през 1957
г. – и с Института за външна търговия. Подобни сливания показват
естествената връзка на международните отношения с чуждите езици и
най-вече с икономиката. Към настоящия момент МГИМО вече е със
статут на университет с 8 факултета, в рамките на който са включени
следните научни звена: Институт за европейско право; Международен
институт за енергийна политика и дипломация, Международен
институт по управление и Институт за външноикономически връзка.
Спирам се по-подробно на Московския държавен институт за
международни отношения не само заради това, че негови възпитаници
са бивши и настоящи президенти и министри на външните работи, но и
заради цялата плеяда български възпитаници на това учебно заведение,
което дълго време е осигурявало професионална подготовка по
международни отношения, външна политика и дипломация на
български студенти в периода до 1989 г. 19
Особено силен интерес към науката „Международни
отношения“ се наблюдава след разпадането на бившия Източен блок и
промените в новите държави, които изискват търсенето на нови
решения за предизвикателствата пред външната политика.
В съвременната българска наука, посветена на международните
отношения, има цяла плеяда от автори, които могат да се нарекат
класици на дисциплината. 20
В България дисциплината „Международни отношения“ се
изучава от относително дълго време, но проблемите на
международната политика се засягат, както вече неведнъж
подчертахме, и в други дисциплини като политологията, икономиката,
социологията, историята, географията и т.н.
Преподаването на международни отношения като самостоятелна
дисциплина започва в Софийския университет в Юридическия
Вж. по този въпрос статията на д-р Крисин Химирски в сп. „Европа“, бр. 1, 2008, с.
20. Измежду българските възпитаници на МГИМО са президентът Петър Младенов,
премиерите Андрей Луканов и Жан Виденов, министрите на външните работи Любен
Гоцев, Бойко Димитров, Ирина Бокова, Станислав Даскалов и много бивши и
настоящи български посланици.
20
Вж. по този въпрос Стефанов, Г., Видин, Бл., Захариева, Юл., Пантев, Пл.
Международни
отношения.
Международно
право.
Дипломация
(кратка
енциклопедия). С., Сиела, 2001; Вж. също : Стефанов, Г. Теория на международните
отношения. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1993; Бояджиева, Н. Международни
отношения. С., Изд. „Албатрос“, 2017; Пантев, П. Центрове на сила в
международните отношения и проблемът за поляритета през ХХI век, С., УИ „Св.
Климент Охридски“, 2014 и др.
19

19

факултет през 1947 г. 21 По-късно дисциплината започва да се изучава и
в други висши учебни заведения – от 1976 г. тя се изучава във Висшия
икономически институт „Карл Маркс“, като по този начин се слага
началото на специализираната подготовка на специалисти по
международни отношения и външна политика в страната.
Преди това, през 1974 г., е създаден Институт за външна
политика „Иван Башев“ като научно и изследователско звено, което
непосредствено да обслужва практическите потребности на МВнР. В
този си вид той не съществува дълго и в духа на българските традиции
чрез сливането на няколко научни звена беше създаден нов институт –
Институт по международни отношения и социалистическа интеграция
(в него се вляха Институтът по социалистическа икономическа
интеграция при Министерския съвет на Република България,
Институтът за външна политика „Иван Башев“, Конюнктурният
институт при Министерството на външната търговия и Центърът за
Азия и Африка).
Подобно механично сливане обаче никога не е било ефективно и
през 1989 г. този институт беше закрит, като изследванията, посветени
на международните отношения, се прехвърлиха в други научни звена,
предимно в системата на БАН, като: Института по социология,
Института по история, Института по балканистика и т.н. 22
Днес в различните висши училища в България, включително и в
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, в рамките на
научната дисциплина „Международни отношения“ се развиват и
лекционни курсове на теми като: Теория на външната политика,
Външнополитически анализ и прогнозиране, Международни спорове и
конфликти, Външна политика на Република България, Управление на
многонационални кризи и др.
Дефиниции

Вж. пак там, както и изследването на проф. Н. Бояджиева, реализирано за Smith
Richardson Foundation, USA.
22
Една съвременна дискусия по въпросите за научното осигуряване на
международните отношения в България продължава да е актуална. Проблемът за
наличието на стратегически държавни научни структури за изследване на проблемите
на международните отношения е важен от гледна точка на огромните
предизвикателства пред страната, въпреки членството в ЕС и НАТО. Въпрос за
дискусия например е дали да не бъде създаден Институт за международни
отношения и европейска интеграция, който да бъде в системата от научни звена на
БАН, но и да включва определени звена с подобни функции, съществуващи в
различни министерства и системата на държавната администрация (б. а.).
21
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В своя дисертационен труд „Международните отношения в
периода на Студената война“ Надя Бояджиева представя
международните отношения като сложно обществено явление, което
включва в себе си политически, икономически, военни, стратегически,
хуманитарни, културни и други взаимоотношения, сред които
преобладаващо място заемат междудържавните отношения. 23 От тази
гледна точка международните отношения анализират стратегическите
взаимодействия между участниците в рамките на международната
система и конфигурациите на разположението на политическите сили
на международната сцена. 24
Френският изследовател Франсоа Константен справедливо
отбелязва, че „международните отношения в най-добрия случай са
обект или дори особена форма на социални отношения, които биха
могли да се развиват в толкова различни области, че покриват почти
изцяло полето на социалните и хуманитарните науки“ 25.
„Понякога е дори е трудно да се прекара точна граница между
вътрешната и външната политика. Може ли например да се разбере
американската политика в Близкия Изток, ако не се вземат предвид
някои вътрешнополитически критерии? Може ли да се изясни
международната политика на Китай, без да се отчете
историческото измерение? Може ли да се анализира политиката на
Русия, като не се използва никакъв икономически критерий?
Би могло да се посочат още примери, които ще ни отведат до
заключението, че международните отношения трябва да заимстват
от всички тези дисциплини, за да стане възможен напредъкът в
опознаването на света.“ 26
Вж. Бояджиева, Н. Автореферат на дисертационен труд на тема: „Международните
отношения в периода на Студената война“. Варна, 2017, с. 2. От същия автор:
Международни отношения. С., Албатрос, 2017.
24
Пак там, с. 2. Вж. също Бояджиева, Н. Науката за международните отношения в
съвременния свят. Годишник на Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“, том ХХI, 2015, с. 165-188; От същия автор: Митове и реалности в
международните отношения през ХХ век. В: История, митология, политика. Съст. Д.
Колева, К. Грозев, С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, с. 330-334;
Международните отношения и сродните социални и хуманитарни науки. В: “Studia
Juris”, Пловдив, Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, кн. 2, декември
2016, с. 1-14. Вж. също и изследването на Мариана Малинова Тиен, Българокитайски отношения в съвременния период, ИК „Гутенберг“, София, 2015, където
авторката подробно е разгледала различните аспекти на междудържавните
отношения: в сферата на политиката, дипломацията, икономиката, духовната област и
т.н.
25
Цит. по Бонифас, П. Съвременната геополитика, С., 2007, с. 14-15.
26
Пак там, с. 15.
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Френският изследовател Паскал Бонифас извежда целта на
дисциплината „международни отношения, а именно – да осигури
няколко помощни средства за разбиране на външния свят… Външният
свят дава отражение върху ежедневието и границата между
националното и интернационалното все повече се заличава и е
необходимо „академичните международни отношения да се
освободят от маргиналността си“. 27
Кратки изводи и обобщения
Представянето на основните теоретични въпроси трябва винаги
да е в унисон с предизвикателствата пред България и света в началото
на ХХI век, когато голяма част от принципните постулати за
международните отношения, външната политика и дипломацията са
остро дискусионни и дори са на път да бъдат тотално отхвърлени. 28
Днес международната политика вече не е херметически затворен
свят, в който шестват необезпокоявано единствено дипломатите
професионалисти.
Традиционните
средства
като
преговори,
международни конференции, налагане на търговско ембарго и
ограничени военни действия са съществено компрометирани, за да не
кажа провалени, при решаването на редица конфликти като този в
Югославия и други конфликти в Африка и в Близкия изток.
Устоите, върху които се основават международните отношения,
традиционната външна политика и дипломация са сериозно подкопани
и ние трябва да търсим нови начини на научно и практическо равнище
за осъществяване на външнополитическата дейност, още повече в
условията на революционаризиране на международните отношения от
новите технологии.
В тази връзка на автори като Шон Риардън и на учени като
Херфрид Мюнклер би трябвало да се отдели много повече време и
място за представяне на техните основни теоретични търсения.
Риардън с право отбелязва, че съвременните средства за
комуникация предоставят на съвременните политически лидери пряк
достъп до информация, без да им е необходимо да разчитат на
дипломатическите представителства.
Един съвременен държавен деец, който желае да бъде активен в
международен план, би могъл с модерните средства за комуникация да
си създаде мрежа от контакти и връзки, далеч по-широки от тази, която
Пак там, с. 15.
Вж. по този въпрос Риардан, Ш. Новата дипломация, С., 2015, Книгоиздателска
къща Труд, превод от английски Петър Герасимов-Константинов.
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му осигурява един посланик, разчитащ на контактите лице в лице.
Международните отношения днес действат на различни нива и вече не
минават през един-единствен портал – този на дипломатическото
представителство. 29
Всички тези промени имат отражение върху начините за
осъществяване на външнополитическата дейност и т. нар. „публична
дипломация“. Те поставят въпроса за баланса между национална
политика и национални интереси и международната политика и
глобалните интереси.
От тази гледна точка при разработването на всеки един
академичен курс е необходимо да се правят опити за обобщаване и
систематизация на различни теоретични подходи, като се представят
известни автори с внимание към особеностите, характеризиращи
научното изследване в областта на социалните науки, а именно:
1.
целта на едно подобно изследване е да опише и достигне
до изводи на базата на богата емпирична информация;
2.
изследването трябва да бъде представено експлицитно
(ясно, категорично, отчетливо), кодифицирано и публично;
3.
изводите от едно социално изследване винаги остават
несигурни.
От методологическа гледна точка могат да бъдат обобщени и
представени 3 основни изследователски подхода в областта на
социалните науки:
1.
Използването на методи, основани на анализ на
ОПРЕДЕЛЕН СЛУЧАЙ. Подобен метод се прилага при изследването
например на една отделно взета правителствена система. Проследява се
процесът на вземане на решение, участието на отделна партия или
партии и други политически актьори. Всичко това се анализира
същевременно в определен времеви отрязък.
2.
Използването
на
методи,
основани
на
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ на неекспериментални данни. Например
изследване на резултати от избори.
3.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ. При този подход към
политическата наука, интересът е насочен към позитивната
политическа теория (за разлика от нормативната политическа теория –
б. а.), което означава достигане до АБСТРАКТНО описание и
достигането
на
изводи
от
социалната
и
политическата
30
действителност.

29
30

Пак там, с. 13.
Вж. Бонифас, П. Съвременната геополитика, С., 2007, с. 93-98.
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Заключение
Актуалните
проблеми
и
предизвикателства
пред
международните отношения изискват преосмисляне и преориентиране
както на научните методи, така и на самите учени, търсещи решения на
такива фундаментални проблеми като проблема за войната и мира,
справянето с нетрадиционните заплахи за сигурността и управлението
на многонационални кризи от различен характер и интензитет.
Съвременните проблеми в международните отношения поставят
не само изследователите, но и управляващия елит пред нови
предизвикателства за намиране на решения на обществените и
политическите проблеми, изискващи комплексни мерки и
интердисциплинарен научен подход.
Социалните отношения винаги трябва да се разглеждат и
анализират в ПРОЦЕС И РАЗВИТИЕ, което извежда на преден план
въпроса за методологията при конструиране на социалния анализ и за
познания в областта на различни науки – като се започне от
философията, социологията, икономиката, политологията и се
стигне до историята, археологията, антропологията, правото и т.н.
Днес ставаме свидетели на нарушаването на политическите,
социалните и гражданските права на човека, било то чрез политически
натиск от най-различен вид или чрез предизвикването на конфликти,
бедствия, миграционни вълни и противопоставяне от най-различен
характер. За да бъде намерен отговор на тези проблеми, е необходимо
съчетаването на методологичните подходи на различни науки.
Шансът да се направи обективен анализ на съвременните
проблеми на международните отношения и международната политика е
не като се ограничават изследователските опити на представителите на
една или друга научна дисциплина, а като се търсят пресечни точки
между тях и обединяване на усилията на различните изследователи за
споделянето на обективни оценки и изводи.
Връзката и взаимното влияние на международните отношения
с дипломацията, с външната политика и с международното право не е
случайна – тези дисциплини трябва да се разглеждат и представят
заедно и взаимодопълващо се.
Днес пред дипломатическата квалификация се поставят нови и
високи критерии и изисквания както за езиковата подготовка в няколко
от т.нар. международни езици – английски, френски, руски, испански и
немски, разбира се, така и за изучаването на такива общообразователни
дисциплини като история, икономически науки, политология, изкуство
и култура.
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А за дипломатите в областта на многостранната дипломация, поспециално институционалната дипломация, в международните
организации на преден план излизат познанията в областта на
международното
наказателно
право,
международното
административно
право,
международното
публично
и
международното частно право, а също и в областта на
международните комуникации.
В процеса на познание и преориентиране трябва да бъдат
включени не само учени, но и журналисти, експерти от определени
области, които да осъзнаят своята голяма отговорност за опазването на
сигурността и живота на стотици хиляди и милиони хора.
Ние днес все по-често ще се изправяме пред лицето на
многонационални кризи от различен характер, при които трябва да се
вземат бързи и адекватни решения за справяне с кризисната ситуация.
Проблемите, свързани с управлението на многонационалните
кризи, особено след кризата с коронавируса, ще бъде най-голямото
предизвикателство в областта на международните отношения и
сигурността през ХХI век.
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ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СИГУРНОСТ (2003 Г.) –
ХОЛИСТИЧЕН И МНОГОСТРАНЕН ПОДХОД ЗА УКРЕПВАНЕ
НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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Резюме:
По своята същност Европейската стратегия за сигурност (2003 г.) не
е съвършен документ, но е важно постижение за ЕС по пътя на
създаване на своя собствена, автентична форма на политика за
сигурност и отбрана. Чрез анализ на средата за сигурност
стратегията извежда на преден план връзката глобални
предизвикателства – сигурност – развитие. Тя загърбва
традиционното виждане за националната сигурност и поставя
изискването за комбинация от инструменти за реагиране срещу
новите заплахи. От друга страна, анализът на формулираните в нея
стратегически цели и необходимостта от гарантирането на
сигурността на отделните държави показват, че те могат да бъдат
постигнати посредством глобални и регионални договорености.
Ключови думи: сигурност, стратегия, Европейски съюз.
THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY (2003) – A HOLISTIC
AND MULTILATERAL APPROACH TO STRENGTHENING THE
STRATEGIC FRAMEWORK OF THE EU FOREIGN POLICY
Chief Assist. Prof. Eng. Daniel Berchev, PhD, Section “Innovation and
cooperation with external organizations”,,Institute for Scientific Research and
Innovation, Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo
Chief Assist. Prof. Stefan Petkov, PhD, Section “Scientific Research”,
Institute for Scientific Research and Innovation, Vasil Levski National
Military University – Veliko Tarnovo
Abstract:
In its essence, the European Security Strategy (2003) is not the ideal
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document, however, it is an important achievement for the EU on the way to
developing its own authentic form of political security and defense.
Analyzing the security conditions, the Strategy accentuates on the relation
challenges – security – development. The Strategy steps aside from the
traditional view of national security and creates demand for combination of
instruments for reaction against new threats. On the other hand, the analysis
on the postulated strategic goals and the necessity for security guarantee for
each country, claims that these can be achieved through agreements on
global and regional scale.
Keywords: security, strategy, European Union.
Въведение
Във фокуса на динамиката на нашето съвремие все още остават
актуални всеобхватните опити на международната общност за справяне
със съществуващи и предотвратяване на предстоящи заплахи над
страните. В миналото тези въпроси се определят основно като
вътрешнодържавен проблем за сигурността и отбраната. Впоследствие
разбирането, че разрешаването им неизменно е свързано с
интернационализиране в една или друга форма, поставя на преден план
изискването за използване на комбинация от инструменти за реагиране
срещу новите заплахи не само в национален, но в регионален и
глобален аспект. В тази връзка през втората половина на ХХ век се
заговаря за неделимост на сигурността. 1 Основополагащите
документи при формирането на политиката за сигурност на субектите
на международните отношения са стратегиите и концепциите. Особено
значение за България като член на Европейския съюз (ЕС) има приетата
през декември 2003 г. Европейска стратегия за сигурност (ЕСС)
(Стойков, С., 2012).
Европейска стратегия за сигурност (2003 г.)
Като последица от силната ангажираност на ЕС с процесите,
протичащи както в самия Съюз, така и извън него, през 2003 г. бе
приета Европейска стратегия за сигурност (Съвет на Европейския съюз,
2009). По своята същност стратегията изразява не само позицията на
Съюза по отношение на глобалните предизвикателства, но и очертава в
перспектива начина на действие в контекста на новите заплахи. Това
Относно неделимост на сигурността вж. Стефанов, Г., Видин, Б., Захариева, Ю.,
Пантев, П. (2001). Международни отношения. Международно Право. Дипломация.
(Кратка енциклопедия). София: СИЕЛА – СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ.
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определя стратегията като комплексна концепция, а чрез реализиране
на очертаните в нея стратегически цели тя е насочена към
осъществяване на мисията на Съюза за утвърждаването му като важен
играч в областта на сигурността с глобална стратегическа отговорност.
Всеки един от посочените елементи на ЕСС води към другия, като тази
взаимна обусловеност е показана на фигура № 1.

Фигура № 1 Същност на Европейската стратегия за сигурност (2003 г.)
Европейската стратегия за сигурност отправя поглед към
бъдещето, като прогнозира промените във вътрешната и външната
среда за сигурност. Промените в средата за сигурност са представени с
помощта на познатата методика – чрез анализ на завещаните от и
възникналите в периода след Студената война основни
предизвикателства и заплахи (Стойков, М., 2006). Във фокуса на
глобалните предизвикателства ЕСС поставя отворените и трудно
контролируеми граници, както и глобализацията, възприемана като
препятствие и надпревара, като подчертава, че те водят до неразривна
обвързаност на вътрешните и външните аспекти на сигурността
(Панайотова, 2017). В допълнение към тях се акцентира върху
нарастване на европейската зависимост – а оттам и уязвимост – по
отношение на взаимосвързана инфраструктура в транспорта,
енергетиката, информационните технологии и други области. Сериозна
загриженост във връзка със сигурността предизвикват последиците от
конфликтите – значителният брой цивилни жертви, големите групи от
хора, принудени да напуснат домовете си, бедността и болестите, както
и политически и икономически провалилите се държави (Съвет на
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Европейския съюз, 2009). Освен това Стратегията декларира
сигурността като необходимо предусловие за успешно развитие на ЕС
(Стойков, М., 2006). По този начин още в самото начало ЕСС извежда
на преден план връзката глобални предизвикателства – сигурност –
развитие.
В логична последователност, след като ЕСС в синтезиран вид
очертава глобалните предизвикателства пред сигурността, на следващо
място в нея са дефинирани основните заплахи. Загърбвайки в известна
степен традиционната концепция за самоотбрана до и в периода на
Студената война, която се основава на заплахата от нападение, ЕСС
прокламира виждането, че в наши дни няма вероятност някоя държава
членка на Съюза да се окаже обект на мащабна агресия. Вместо това
Европа е изправена пред нови заплахи, които са по-различни, не
толкова очевидни и по-трудно предвидими (Съвет на Европейския
съюз, 2009). Групата заплахи, които стоят пред интересите на Съюза в
областта на сигурността и са определени в ЕСС, включват тероризма,
разпространението на оръжия за масово унищожаване,
регионалните
конфликти,
липсата
на
държавност
и
организираната престъпност.
Тероризмът като феномен, присъщ на нашето общество, е
определен като най-опасната и остра форма на престъпна дейност
използвана от терористични организации, екстремистки групи или
отделни лица. С оглед на последните ЕСС подчертава, че
терористичните движения стават все по-обезпечени, свързани с
електронни мрежи и готови да си послужат с неограничено насилие. В
основата на терористичната дейност лежат редица комплексни причини
и я превръщат в нарастваща стратегическа заплаха за цяла Европа. Това
е породено от факта, че тероризмът е насочен към негативно засягане
на политическите обществени отношения – налага големи разходи и се
опитва да подкопае отвореността и толерантността на демократичните
общества, с което провокира прибързани или неадекватни реакции на
правителствата на засегнатите държави. Освен това този тип престъпна
дейност застрашава живота на хората и цели да причини колосални
материални и човешки щети чрез посегателства върху живота,
здравето, свободата и имуществото на гражданите.
Най-новата терористична вълна е с глобален мащаб и е свързана
с краен религиозен екстремизъм. Това налага съгласуваност на
европейските действия, защото Европа вече не е само цел, но служи и
като място за разполагане на терористичните логистични бази (Съвет
на Европейския съюз, 2009).
Въпреки че тероризмът е разгледан в ЕСС като първата основна
заплаха, стратегията извежда разпространението на оръжия за
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масово унищожаване (ОМУ) като най-голямата потенциална заплаха
за международния мир и сигурност. Европейската стратегия за
сигурност не е първият документ, който отразява загрижеността на ЕС
в това отношение и който придава първостепенно значение на тази
заплаха. Борбата срещу разпространението на ОМУ е основен обект на
загриженост, който подробно е разгледан и в Стратегията на ЕС срещу
разпространението на оръжия за масово унищожение от 10 декември
2003 г. (Council of The European Union, 2003).
Стратегията на ЕС срещу разпространението на ОМУ
конкретизира като потенциални заплахи разпространението на ядрени,
химически, биологични оръжия и средствата за доставка, свързани с
оръжия за масово унищожение.
По отношение на заплахата от разпространението на ядрени
оръжия Стратегията препоръчва Договорът за неразпространение на
ядрено оръжие (ДНЯО) да бъде запазен в неговата цялост. 2 В нея се
отчита и фактът, че този договор е помогнал да се забави и в някои
случаи да се обърне разпространението на военни ядрени способности,
но не успял да го предотврати напълно. В тази връзка ЕС е силно
загрижен, че притежаването на ядрени оръжия от държави извън
ДНЯО 3 и неспазването на разпоредбите на договора от държавите,
страни по него, рискуват да подкопаят усилията за неразпространение и
разоръжаване (Council of The European Union, 2003). Тази обоснована
загриженост както на ЕС, така и на цялата международна общност
може де бъде представена с посоченото от М. Рабохчийска (2012). 4
Договорът влиза в сила през 1970 г. и към настоящият момент страни по него са 189
държави, което говори за неговия универсален характер. В чл. Х (2) на ДНЯО се
казва, че: „двадесет и пет години след влизането му в сила ще се свика конференция,
която да реши дали Договорът ще остане в сила за неопределено време, или ще бъде
продължен за определен срок.“ На 11 май 1995 г. в съответствие с цитираната
разпоредба конференцията на страните по Договора за преглед и продължаване
решава да го направи безсрочен. Рабохчийска, М. (2012). Механизми за контрол по
многостранните международни договори в областта на ядреното разоръжаване. От Г.
Белова & др. (Ред.), Международна научна конференция „Право, управление и медии
през XXI век“. 1, стр. 369-377. Благоевград: Университетско издателство „Неофит
Рилски“.
3
Както посочва М. Рабохчийска (2012), Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел са
страните, за които се знае или се смята, че разполагат с ядрено оръжие и не са страни
по договора.
4
В своята научна публикация, озаглавена „Механизми за контрол по многостранните
международни договори в областта на ядреното разоръжаване“, М. Рабохчийска
разглежда многостранната международноправна регламентация по проблема за
ядреното разоръжаване и то в частта за механизмите за контрол, предвидени в
съответните договори, именно като израз на стремежа атомното оръжие да се
ограничи и забрани в глобален мащаб.
2
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Авторката изтъква, че съществуващият крехък баланс между свят,
свободен от ядрено оръжие, в който държавите имат право да използват
ядрената енергия само за мирни цели, и желанието на някои от тях да се
присъединят към един опасен „клуб“, днес може да бъде разрушен с
всеки акт на тероризъм, лоша дипломация или просто нещастен
инцидент (Рабохчийска, 2012).
Стратегията определя разпространението на химически
оръжия като заплаха по няколко причини. На първо място се
подчертава, че използваните материали, оборудване и ноу-хау са с
двойна употреба, което представлява особена трудност по отношение
на режимите за проверка и контрол на техния износ. Освен това
няколко държави все още притежават големи запаси от химическо
оръжие, които трябва да бъдат унищожени, както е предвидено в
Конвенцията за химическите оръжия. 5 Не на последно място,
възможното съществуване на химическо оръжие в държави, които не са
страни по Конвенцията за химическите оръжия, също предизвиква
загриженост. За тази цел Стратегията посочва, че един от начините за
оценка на нивото на риска е да се види дали има местна способност за
производство на прекурсори на химически бойни агенти и оръжие с
химически бойни агенти (Council of The European Union, 2003).
Биологичното оръжие, както и химическото оръжие,
представлява особена заплаха. Въпреки че ефективното използване на
биологични оръжия изисква специализирани научни познания,
включително придобиването на агенти за ефективно разпространение,
защитата срещу тях е особено трудна, защото:
- бързото развитие на науката в тази област позволява да се
използват технологии и знания с двойна употреба, което увеличава
потенциала за злоупотреба с тях;
- в зависимост от използвания агент последствията от тяхната
употреба могат да бъдат трудни за овладяване;
- не може ясно да бъде определено дали хората, животните или
растенията са целите;
- не може категорично да се посочи кой е използвал тези оръжия
– ситуация, която е определена в Стратегията на ЕС срещу
разпространението на ОМУ като „липса на подпис“ (Council of The
European Union, 2003).
Вж. чл. I, т. 2, 3 и 4 на Конвенция за забрана на разработването, производството,
натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване,
Подписана на 13.01.1993 г. в Париж. Ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно
събрание на 29.06.1994 г. – ДВ, бр. 55 от 8.07.1994 г. Издадена от Министерството на
външните работи, обн., ДВ, бр. 103 от 29.11.2001 г., в сила от 29.04.1997 г. – попр., бр.
1 от 4.01.2002 г.

5
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Причините за нарастващото безпокойство, които Стратегията на
ЕС посочва по отношение на заплахата от разпространение на средства
за доставка, свързани с оръжия за масово унищожение, са:
разработването от няколко държави, занимаващи се с балистични
програми, на автономен капацитет за производството на ракети със
среден и дълъг обхват, както и на крилати ракети и безпилотни
летателни апарати (БЛА).
В заключение към разглежданата заплаха от разпространението
на ОМУ Стратегията на ЕС срещу разпространението на ОМУ прави
извода, че всички тези оръжия биха могли пряко или непряко да
застрашат ЕС и неговите по-широки интереси. Нападението с ОМУ на
територията на ЕС би довело до опасност от мащабни разрушения в
допълнение към тежките непосредствени последици по отношение на
унищожаването и жертвите.
Всички държави членки на ЕС, както и неговите институции,
носят колективна отговорност за предотвратяване на тези рискове. Те
трябва активно да допринасят за борбата срещу разпространението на
ОМУ. Това предопределя изискването да действат решително и да
използват всички инструменти и политики, с които разполагат, за да
предотвратят, възпират и където е възможно, да премахнат програмите
за разпространение, които предизвикват загриженост в световен мащаб.
Именно поради тази причина и двете стратегии на ЕС
формулират справянето със заплахата от разпространение на ОМУ като
въпрос на приоритет. В тях отчетливо се казва, че докато
международните договорни режими и механизмите за контрол на
износа са забавили разпространението на ОМУ и системи за доставка,
редица държави са потърсили или се опитват да разработят такива
оръжия. Това показва, че понастоящем се навлиза в нов и опасен
период, в който се увеличава възможността за надпревара във
въоръжаването с ОМУ, по-конкретно в Близкия изток. В следващите
години потенциалът на биологическите оръжия може да нарасне в
резултат на напредъка в развитието на биологическите науки, осезаема
възможност са и нападенията с химически и радиоактивни вещества.
Разпространението на ракетни технологии добавя допълнителен
елемент на нестабилност и би могло да изложи Европа на все по-голям
риск (Съвет на Европейския съюз, 2009).
Наред с увеличения риск от използването на ОМУ от държавите,
ново критично измерение към тази заплаха се явява възможността за
придобиването им от терористични групи, което увеличава риска
терористи да използват ОМУ с цел нанасяне на мащабна смърт и
унищожение. Придобиването на ОМУ от терористични групировки е
най-лошият сценарий. При подобни обстоятелства една малка група би
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могла да нанесе поражения в мащаб, в миналото възможен само с
участието на държави и армии. Това представлява пряка и нарастваща
заплаха за европейските интереси, особено в областите на напрежение,
където има програми за ОМУ и където са налице конвенционални
конфликти между държави, насилствени вътрешнодържавни конфликти
или потенциални заплахи от терористични атаки. В тези региони може
да бъдат засегнати емигрантските общности, разположените и
разгърнатите войски (бази или външни операции) и икономически
интереси (природни ресурси, инвестиции, пазари за износ), независимо
дали са специално определени като обект на атака или не (Съвет на
Европейския съюз, 2009).
Предотвратяването и мирното разрешаване на възникнали
регионални конфликти са ключови фактори за стабилността на
Стария континент. Проблеми като тези в Кашмир, в региона на
Големите езера и на Корейския полуостров оказват пряко и непряко
въздействие върху европейските интереси подобно на конфликтите в
по-голяма близост до Европа, преди всичко тези в Близкия Изток.
Освен това сериозните или „замразени“ конфликти, които продължават
да съществуват по нашите граници, застрашават стабилността на
региона. Те отнемат човешки животи, разрушават социална и
физическа инфраструктура, застрашават малцинствата, основните
свободи и права на човека. Конфликтите може да доведат до
екстремизъм, тероризъм и липса на държавност; те предоставят
възможност за организирана престъпност. Регионалната несигурност
може да доведе до по-голямо търсене на ОМУ. На практика найдобрият начин за справяне с новите, често изплъзващи се заплахи
понякога се оказва разрешаването на свързаните с регионални
конфликти по-стари проблеми (Съвет на Европейския съюз, 2009).
Липсата на държавност като обособена основна заплаха е
свързана с корупция, злоупотреби с власт, слаби институции и липса на
отчетност. Разпадането на държавността може да бъде свързано с
очевидни заплахи като организирана престъпност и тероризъм. Липсата
на държавност е тревожен феномен, който подкопава управлението в
глобален мащаб и допринася за регионалната нестабилност (Съвет на
Европейския съюз, 2009).
Често слабата държавност е свързана и с разрастване на
организираната престъпност, която също е отчетена като основна
заплаха за ЕС и като цяло за Европа. Търговията със забранени
наркотични вещества продължава да бъде най-големият престъпен
пазар в ЕС с минимална стойност на дребно, оценявана приблизително
на 30 милиарда евро годишно в ЕС. Трафикът на хора продължава:
приблизителните оценки сочат годишна обща печалба за всички форми
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на експлоатация от почти 30 милиарда евро. Международната търговия
с фалшифицирани фармацевтични продукти достигна 38,9 милиарда
евро. Същевременно ниският процент на конфискация позволява на
престъпниците да продължават да разширяват престъпните си дейности
и да проникват в законната икономика. С помощта на онлайн пазара и
новите технологии, като например триизмерния печат, престъпниците и
терористите по-лесно получават достъп до огнестрелни оръжия.
Използването на изкуствен интелект, нови технологии и роботика
допълнително ще увеличи риска от това, престъпниците да се
възползват от предимствата на иновациите за злонамерени цели
(Европейската комисия, 2020).
Комплексността на обособените основни заплахи изисква
холистичен и многостранен подход за укрепване на стратегическата
рамка за външна политика на ЕС. С тази цел за запазването на своите
ценности и защитата на своите интереси ЕС си поставя три
стратегически цели:
1. Мерки за противодействие на заплахите чрез ограничаване на
финансирането на терористична дейност в тясно сътрудничество със
САЩ.
Провеждане
на
активна
политика,
ограничаваща
разпространението на оръжия за масово унищожаване. Принос за
разрешаване на конфликти и конкретна помощ на държавите, срещащи
трудности при осъществяване на функциите си.
2. Създаване на зона за сигурност около Европа. Съдействие за
изграждане на стабилни държави на Изток и по бреговете на
Средиземно море, с които да се поддържат близки отношения на
сътрудничество.
3. Установяване и поддържане на международен ред на основата
на многостранно сътрудничество и законност. Създаване на по-силна
международна общност и добре функциониращи международни
институции.
Постигането на тези стратегически цели изисква съчетано
използване на политически, дипломатически, културни, икономически
и военни мерки за предотвратяване на конфликти и управление на
кризи. За тяхното изпълнение е необходимо изграждането на бързо
развръщащи се и осигурени сили, предполагащи по-добро интегриране
на гражданските и военните мисии (Стойков, С., 2012).
От представеният комплексен характер на ЕСС (фиг. 2) е видно,
че за разлика от масовата, видна за всички заплаха по време на
Студената война, никоя от новите заплахи не е само военна, нито може
да бъде отстранена с чисто военни средства (Съвет на Европейския
съюз, 2009). Това подсказва, че сигурността на Европа все повече ще
зависи от креативността при изграждането на подходящи механизми за
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справяне с вече дефинирани и нововъзникващи заплахи за сигурността
(Стойков, М., 2006).

Фигура № 2 Комплексен характер на ЕСС (2003 г.)
Новите заплахи имат динамичен характер (Съвет на
Европейския съюз, 2009). Освен това те се характеризират като
комплексни, многоизмерими и асиметрични (Панайотова, 2010). Това
ясно проличава и от посоченото в ЕСС, в която се подчертава
отрицателната зависимост, че ако не бъдат взети мерки, с времето
рискът от разпространение на ОМУ нараства, а терористичните мрежи
ще стават все по-опасни. Пренебрегването им води до разрастваща се
липса на държавност и до организирана престъпност. С оглед на така
очертания характер на заплахите ЕСС поставя изискването за
комплексен подход с използване на различни инструменти.
Заключение
В изводна форма можем да посочим, че по своята същност ЕСС
от 2003 г. не е съвършен документ, но е важно постижение за ЕС по
пътя на създаване на своя собствена, автентична форма на политика за
сигурност и отбрана. От една страна, тя показа, че заплахите за
сигурността не зачитат географските граници, както и че има все поголяма взаимосвързаност между вътрешната и външната сигурност. От
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друга страна, тя загърбва традиционното виждане за националната
сигурност и поставя изискването за комбинация от инструменти за
реагиране срещу новите заплахи. В допълнение анализът на
формулираните в нея стратегически цели и необходимостта от
гарантирането на сигурността на отделните държави показват, че те
могат да бъдат постигнати посредством глобални и регионални
договорености. В този контекст за ЕС ще бъде важно да си сътрудничи
с международните партньори, за да осигурява защита на всички
граждани на ЕС и да поддържа тясна координация с външните действия
на ЕС при изпълнението на тази стратегия.
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Резюме:
Целта на доклада е да разкрие и проследи събитията след Студената
война, които водят до промяна в геополитиката, глобализма и до
различни политически конфликти. За да се реализира тази цел, трябва
да се отговори именно на въпроса кои са последствията от края на
Студената война, които стават причина за трансформацията и
новата роля на ООН за бъдещото и променящата се геополитиката.
Ключови думи: геополитика, глобализъм, ООН, НАТО, Студена война.
GEOPOLITICS AFTER THE COLD WAR AND NATO'S ROLE FOR
THE FUTURE
Assist. Tsvetelina Varadinova, PhD, National Security Department, Faculty of
Information sciences, University of Library Studies and Information
Technologies, Sofia
Abstract:
The aim of the report is to reveal and trace the events after the Cold War,
which lead to a change in geopolitics, globalism and leads to various political
conflicts. In order to achieve this goal, the question must be answered
precisely what are the consequences after the end of the Cold War, which
became the reason for the transformation and the new role of the United
Nations for the future and changing geopolitics.
Keywords: geopolitics, globalism, UN, NATO, Cold War.
Въведение
Всички знаем какво представлява ефектът на доминото и какво се
случва, виждали сме го в ежедневието си. Това е ефектът, при който
всички събития си имат причина, а техните следствия стават причина за
други събития и така до безкрайност. Но нашата безкрайност не е
настъпила, ние все още тълкуваме причините за предходните събития и
последствията от тях. Тук ще се опитаме да разберем кои са
последствията от края на Студената война, които стават причина за
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трансформацията и новата роля на ООН за бъдещето и променящата се
геополитиката.
Поглед към Студената война и „ефекта на доминото“, който
тя предизвика
Двете световни войни през първата половина на ХХ век, особено
Втората световна война, причиниха огромни разрушения, отнеха живота
на милиони хора и причиниха тежки страдания и проблеми в много
страни и най-вече в Европа. По тази причина въпросът за гарантиране на
международния мир и сигурност излезе на преден план в края на войната
и доведе до създаването на световна организация – ООН, чиято основна
задача е да се грижи за мира и сигурността. За изпълнението на тази
задача още в първата година на своето съществуване ООН въведе в
международната практика умиротворителната дейност, изпълнявана със
сили и средства на страните членки.
През последните години заплахата от глобална война и мащабно
военно противопоставяне в света, в Европа и на Балканите отстъпи място
на регионални кризи, религиозни и етнически конфликти и ограничени
териториални спорове с използване на ограничени военни контингенти
и на минимална военна сила.
Измени се глобалната среда за сигурност, извеждайки на преден
план тероризма и организираната престъпност като първостепенни
заплахи за международната сигурност.
С края на Студената война настъпват сериозни изменения в
международните отношения. Блоковото противопоставяне между
Изтока и Запада през десетилетията след Втората световна война до
голяма степен е способствало за мирното решаване на по-малките, но помногобройни регионални конфликти поради намесата на двете
свръхсили САЩ и СССР, както и поради страха от взаимно унищожение.
С разпадането на СССР моделът на идеологическо и икономическо
противопоставяне е прекратен. На преден план излизат
междуетническите, религиозните и цивилизационните противоречия,
натрупвали се в продължение на близо половин век. Логично следствие
от тях е и засилването на тероризма като заплаха за мира и сигурността.
Успоредно с тези процеси се наблюдава и постепенна промяна в
приоритетите след края на Студената война – върховенството на
военната мощ като определящ геополитически фактор губи част от
влиянието си за сметка на икономическата сила. Появата на нови големи
играчи на международната сцена като Китай и Индия е показателна за
формирането на една многополюсна система.
В контекста на тези сложни промени от особено значение за
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запазването на международния мир и сигурност са отношенията между
водещите във военен и политически план сили в лицето на НАТО и
Русия. В първите две десетилетия след края на Студената война те са
съпровождани както от опити за сближаване, така и от постоянни
противоречия.
Първите години след Втората световна война в отношенията
между Изтока и Запада се характеризират както с изявени намерения за
сътрудничество, така и с открити противопоставяния. Създаването на
НАТО през април 1949 г. вследствие на подозренията към намеренията
на СССР да разпростре влиянието си още по-навътре в Европа се приема
от комунистическото ръководство в Кремъл като заплаха за
националната сигурност и заобикаляне на Организацията на
обединените нации. Смъртта на Сталин през 1953 г. води до надежди за
размразяване на отношенията между двата блока. В началото на
следващата година на съвещание на външните министри на САЩ,
Великобритания, Франция и СССР западните страни уверяват, че
задачата на НАТО е чисто отбранителна и призовават към
сътрудничество. На 31 март 1954 г. съветският лидер Никита Хрушчов
прави предложение за приемането на СССР в НАТО, но то е отхвърлено
като нереалистично. Вместо това са поставени искания от страна на
Запада за демилитаризация на съветската окупационна зона в Германия,
отказ от задгранични бази в Монголия, Китай и Северна Корея и др.
Неотстъпчивостта на двете страни довежда до подписването на
Варшавския договор на 14 май 1955 г. между СССР и държавите от
Източна Европа. Така Европа и светът се оказват разделени на два
военно-политически блока и всяко действие на една от страните
съответно се възприема като враждебно от другата. Едва през 80-те
години започва промяна в отношението на съветските ръководители – от
политика на конфронтация към идея за равноправно и взаимноизгодно
сътрудничество, но реална възможност за реализирането му се появява
чак след разпадането на СССР.
Сегашната ситуация, разбира се, коренно се различава. След
разпадането на Съветския съюз е налице еднополярна световна
политика, оглавявана от САЩ, но днес възможностите на Вашингтон да
определя еднолично световния ред вече са доста по-малки. Но въпреки
новото и по-балансирано разпределение на глобалното влияние сред
няколко големи държави САЩ демонстрират още по-агресивно
поведение както към съюзниците, така и към противниците си. От друга
страна, другите две супер сили – Китай и Русия, оглавяват
осъществяващия се в момента исторически преход, като в същото време
щателно избягват директната военна конфронтация със Съединените
щати. За да постигнат целите си, те използват хибридна стратегия,
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включваща дипломация, военна подкрепа за своите съюзници и
икономически гаранции за онези държави, които са обект на натиска на
Вашингтон.
Днес Москва и Пекин оглавяват усилията на останалия свят за
ограничаване на глобалното влияние на Вашингтон. След периода на
сложни отношения по време на Студената война Русия и Китай съумяха
да съгласуват интересите си в името на постигането на ключови общи
цели през следващите години. Координацията между тях се основава
най-вече на необходимостта да бъде ограничен хаосът, в който
Вашингтон се опитва да хвърли света.
В тези съвременни сложни политически условия се оформи
тенденция към образуване на регионални съюзи по подобие на БРИКС
(Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка), чрез които
водещите евразийски икономически и военни сили Русия и Китай се
опитват да бъдат конкурентоспособни на досегашния лидер САЩ. От
друга страна, САЩ сравнително бързо успя да влоши отношенията с
Европа в последните няколко години. Причина за това разногласие се
превърна излизането на Вашингтон от много важни договори като
Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (INF 1) и
Съвместния всеобхватен план за действия, т.е. „ядрената сделка“ с Иран.
Тези действия силно рефлектираха и върху Европа по отношение на
сигурността и икономиката. Излизането на САЩ от INF сериозно
застрашава сигурността на европейските държави заради мерките,
предприети от Руската Федерация с цел да си гарантира необходимата
защита от разположените в Европа американски ракетни системи.
Мултиполярната революция, променяща света, в който живеем,
ще определи характера на останалата част от сегашното столетие. В тези
нови условия ООН трябва да има значително по-гъвкава политика, за да
може да се адаптира спрямо ситуацията.
Трансформация на НАТО и визия за бъдещето
През 1949 години се подписва Северноатлантическият договор,
който се позовава на чл. 51 от Устава на ООН, даващ право на страните
на отбрана. Отбраната сама по себе си може да се осъществява както
самостоятелно, така и колективно. Появата на този договор като
обществено явление трябва да се разглежда и анализира в контекста на
системата на обществено-политическите отношения, в които възниква и
съществува. Със съществуването на трансатлантическото споразумение
за сигурност се предполагаше едно по-ефективно противодействие и
1

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

44

възпиране на руската агресия, като същевременно се предотвратява
възраждането на европейския милитаризъм и се поставят основите за
политическа интеграция. Разбирането, че НАТО е създадена в отговор на
заплахата от Съветския съюз е едно от най-широко разпространените
мнения. Една предполагаема атака срещу някоя от европейските страни
членки или САЩ от страна на СССР ще се третира като атака срещу
самата САЩ, които от своя страна имат най-голямата армия и могат да
окажат най-ефективна военна помощ и съответно ответна реакция.
В историята си НАТО има няколко събития, предизвикали
кардинални промени в посоката му на развитие. Две от най-значимите са
Корейската война, повлияла на структурата на организацията между
1950 г. и 1952 г., и рухването на Съветския съюз между 1989 г. и 1991 г.,
започнало с падането на Берлинската стена. Третата голяма промяна,
оказала силно влияние на вътрешните отношения в Алианса по време на
Студената война, е докладът Армел от 1967 г.
В официалната страницата на Алианса са отбелязани шест
ключови събития за организацията. Това са падането на Берлинската
стена през 1989 г., започването на първите стъпки към партньорства с
бивши противници след разпадането на Съветския съюз през 1991 г.,
участието на НАТО в първата голяма операция по управление на кризи
в Босна и Херцеговина през 1995 г. Следващото събитие е свързано с
терористичните атаки в Ню Йорк и Вашингтон през 2001 г., когато
Алиансът се позовава на член 5-ти и приема един по-широк подход към
сигурността. По-нататък от сайта виждаме, че сред ключовите събития
са наредени поемането на командването на Международните сили за
подпомагане на сигурността ISAF в Афганистан през 2003 г. и
приемането на Стратегическата концепция „Активна ангажираност,
модерна отбрана“, състояло се през 2010 г.
Нов курс се задава пред НАТО още през 2015 година, когато
Алиансът е изправен пред предизвикателството да се адаптира в
системата на многополярен /мрежов свят. От създаването си досега
гъвкавостта на трансатлантическия алианс е заложена в неговия
първоначален договор, тази визия в бъдещето му позволява да отговаря
на различните изисквания, наложени от различните времена, в които
живеем. Динамиката и бързите темпове на събитията, новите
предизвикателства (хибридни войни, информационни войни и всяко
ново политическо явление) оказват силно влияние върху способността
на Алианса да се адаптира, но това от друга страна го прави гъвкав и
устойчив на динамиката. През 50-те години НАТО е чисто отбранителна
организация. През 60-те години се превръща в политически инструмент
за разрушаване. От 90-те години става инструмент за стабилизиране на
Източна Европа и Централна Азия чрез включването на нови партньори
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и съюзници. През първата половина на XXI век, НАТО е изправена пред
все по-нарастващия брой нови заплахи. Като основен камък на
трансатлантическия мир и свобода организацията трябва да е готова да
посрещне и това предизвикателство.
За да изпълнява заложените мисии и задачи, трансатлантическият
алианс се нуждае от своите съюзници, които да инвестират в оперативно
съвместимо, модерно и икономически ефективно оборудване. За да
обезпечи тази стратегическа цел, НАТО играе важна роля в
подпомагането на нациите, които да решат как и къде да инвестират в
тяхна защита. Алиансът също така подкрепя съюзниците при
идентифицирането и разработването на многонационални съвместни
проекти за осигуряване на ключовите отбранителни възможности,
необходими за сигурността на Алианса.
През годините на Студената война съюзната сигурност е довела
до отбраната на северноатлантическите съюзници; сега определението за
„сигурност“ се разширява радикално, за да включва свободата на
индивида от насилствения екстремизъм, породен от нестабилността и
провала на националните държави. В тази връзка голяма част от
световното внимание през 2011 г. беше насочено към кризата в Либия,
където НАТО имаше ключова и решаваща роля за подпомагане на
защитата на цивилни лица от атака от собственото им правителство,
съгласно мандата на ООН. Нивото на насилие, използвано от либийските
сили за сигурност срещу протестиращите срещу демокрацията, беше
такова, че международната общност се съгласи да предприеме
колективни действия.
Успешното поддържане на мира доведе не просто до осигуряване
на основна сигурност, но и допринася за изграждането на самата
модерност. Тази задача е извън НАТО и съюзниците я знаят. Алиансът
не е и не може да бъде гражданска агенция за възстановяване, но НАТО
може да даде значителен принос, при условие че е част от съгласуван
международен отговор.
В общи линии в последните години усилено се дебатира относно
нова промяна в курса на НАТО. На един от конгресите, свързани с темата
за визията за бъдеще на Алианса, Микаел Рюле (ръководител на отдел
„Енергийна сигурност“ в отдела за възникващи предизвикателства пред
сигурността в НАТО) обяснява как и защо НАТО трябва да стане поефективен форум за политически дебат. Според него събитията от
близкото минало показват, че военната трансформация сама по себе си
не е достатъчна. Новите заплахи, променящият се характер на новите
мисии на НАТО и появата на нови „актьори“ в областта на сигурността
изискват съюзническите държави да подходят към трансформацията на
НАТО по-подробно. Ако Алиансът иска да запази ролята си на ключов
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форум за трансатлантическа координация и съвместно действие, той
трябва да допълни военната си трансформация с решителен поврат към
по-чест и откровен политически дебат. С други думи, НАТО трябва да
стане по-политически – цел, която е на преден план в дневния ред на
генералния секретар Яп де Хооп Схефер.
Рюле е на мнение, че трябва да се пледира за засилване на
политическото измерение на НАТО, което не означава, че се отричат
многобройните политически постижения на Алианса. Той също
отбелязва значителните постижения през Студената война, именно
ключовото значение, че благодарение на съществуването на НАТО не
само се е попречило на промяната на политическото статукво в Европа
със сила, но и не се позволило на Съветския съюз да използва военната
си мощ с политически цели, нещо, на което отделихме внимание по-горе.
Укрепването на Европа след края на Студената война
благодарение на процеса на разширяване на НАТО и различните
механизми на партньорство е преди всичко политически успех. Но макар
Алиансът да остава здрав елемент от евроатлантическия политически
ред, новата среда на сигурност го принуждава да стигне до ясно
разбиране и да оказва по-голямо влияние в политическия контекст, в
който оперира. Важно е да се знае, че както всяка голяма промяна крие
високи рискове, то съвсем нормално е и да се предположи, че
политизирането на НАТО също няма да мине без риск. То ще донесе
допълнителна тежест за Алианса, който вече е сериозно натоварен с
ежедневните изисквания на операциите. Освен това предизвикването на
по-голям дебат ще доведе и до по-голямо разделение. Диалогът невинаги
ще улеснява постигането на консенсус и може да задълбочи
съществуващите различия. Някои ще възразят, че политизирането на
НАТО рискува да го тласне в класическия периметър на ЕС и вместо да
намали, ще увеличи напрежението между двете организации. Други ще
твърдят, че въпросите от истински фундаментално значение (като
войната в Ирак) винаги ще остават извън диалога. Но каквото и да се
случва, не бива да се забравя, че Алиансът трябва да остане гъвкав и
адаптивен спрямо съвременната среда за сигурност, още повече сега,
когато наблюдаваме засилено напрежение между отделни страни.
Съвсем пресни примери са назряващите конфликти между Китай,
Япония, САЩ и Русия. Япония и САЩ заплашиха Китай и започнаха
мащабни военни (въздушни, морски и сухопътни) учения. В отговор на
заплахата към Китай той от своя страна обяви, че заедно с Русия има
готовност за военен съюз срещу САЩ. Съюзът между армиите на двете
страни ще превъзхожда американската армия и съотношението ще бъде
около две към едно. Съюзът между китайците и руснаците ще има три
пъти повече танкове и кораби, както и повече ядрени оръжия. В същото
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време САЩ обявиха (лично Робърт О‘Брайън, съветник на президента
на САЩ по национална сигурност) готовност да разположат балистични
ракети в Европа за сдържане на Русия. Оттук насетне остава да
наблюдаваме развитието на назряващите конфликти и последващите
политически решения и действия както на засегнатите страни, така и
решенията на НАТО за противодействие на конфликтите и запазване на
сигурността на страните членки.
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Резюме:
В статията са изследвани причините за възникването на
афганистанската криза от август 2021 г. и негативните тенденции в
Близкия изток в перспектива, както и дестабилизацията на Средния
изток и факторите, имащи отрицателно въздействие върху
националната сигурност на Република България в два основни аспекта:
бежанска вълна и потенциална опасност от извършване на
терористични актове на територията на страната.
Ключови думи: афганистанска криза, бежанска вълна, потенциална
опасност, тероризъм.
THE AFGHAN CRISIS AND ITS IMPACT ON THE NATIONAL
SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
PhD student Krasimir Kamenov, Department of National Security, Faculty of
Information Sciences, Library Studies and Information Technologies
University, Sofia
Abstract:
This scientific article examines the causes of the Afghan crisis of August 2021
and the negative trends in the future that could have in the Middle East. The
destabilization of the Middle East and the factors having a negative impact on
the national security of the Republic of Bulgaria in two main aspects - the
refugee wave and the potential danger of committing terrorist acts on the
territory of the country.
Keywords: afghan crisis, refugee wave, potential danger, terrorism.
Въведение
След извършените терористични актове със самолети на
гражданската авиация в Ню Йорк и Вашингтон на 11 септември 2001 г.
започна война в името на демокрацията, човешките права и
международния тероризъм, инициирана от американския президент
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Джордж Буш-младши срещу Афганистан и лидера на терористичната
групировка „Ал Кайда“ Осама Бин Ладен, който беше посочен за
виновник в извършването на атентатите. Установяването на военни
контингенти на САЩ и техните съюзници, включително и България,
продължи цели двадесет години, до момента, в който администрациите
на Доналд Тръмп (споразумението в Доха) и Джо Байдън вземат решение
за оттеглянето на всички военни формирования от Афганистан. Бързото
изтегляне на армейските части предизвика след себе си криза в Средния
изток, а действията на американската администрация са посрещнати с
остри критики сред американската политическа общественост и
предизвикват негативни последствия в два аспекта – активизиране на
терористични групировки и бежанска вълна. Тези две заплахи
представляват потенциална опасност и влошават средата за сигурност в
Република България.
Предпоставки за възникване на афганистанската криза
Още по времето на президента на САЩ Доналд Тръмп се лансира
идеята за оттеглянето на американските сили и съюзническите военни
формирования от Афганистан. Така се стига до споразумението от
февруари 2020 г. в Доха, Катар, между представителите на американците
и талибаните. Този политически ход цели изтегляне на чуждестранните
войски и намиране на политическо решение на проблема.
С новата администрация на Джо Байдън се взема внезапно
решение за изтегляне на военните от Афганистан до 11 септември 2021
г., без да бъде съгласувано със съюзниците на САЩ, което може да се
определи като недобри политически и дипломатически практики от
гледна точка на държави, които се възприемат за съюзници и партньори.
Процесът по изтегляне на американските военни се развива в
полза на талибаните. Това дава възможност на същите безпроблемно да
превземат всяка една провинция, без да бъде оказвана почти никаква
съпротива от правителствените сили, което принуди афганистанския
президент Ашраф Гани да подаде оставка и да избяга в Таджикистан, а
оттам – за Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), където получава
убежище. Бързото превземане на държавата Афганистан и столицата
Кабул изненадва американските власти, които започват да обвиняват
правителството и силите за сигурност в неспособност да се защитят от
талибаните. Не са малко и критиките към президента на САЩ, който
бърза да изтегли войските, като тези негови действия са разкритикувани
от Републиканците и от самия Доналд Тръмп, който определя
политиката на Джо Байдън по афганистанския въпрос за грешна, като
заявява, че „никога не е имало по-голям срам“ за САЩ от
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„прибързаното“ изтегляне на военни активи и определя действащия
президент като „некомпетентен човек“. Критиките се обосновават и от
факта, че след евакуацията на американските военни на афганистанска
територия остава военна техника на стойност 85 милиарда долара.
Скандалът сред американската политическа общественост още
повече се разраства от изказванията пред Конгреса на висши
американски генерали като Марк Мили и Франк Маккензи, които
твърдят, че са посъветвали Джо Байдън да оставят 2500 войника в
Афганистан преди пълното изтегляне на САЩ през август, което
президентът категорично отрече.
На фона на извършената операция по евакуация на военни и
цивилни от местната афганистанка общност, лоялни на американската
военна администрация в Кабул, беше извършен терористичен акт в
непосредствена близост до летището в Кабул, за който отговорност пое
Ислямска държава – Хоросан, съпътстван от убити американски военни
и цивилни граждани. Може да се каже, че в тази връзка генерал Мили
заявява, че ще бъде по-трудно да се защитят американците от
терористични атаки от Афганистан. Причината за такова твърдение е
възприемането на Ислямска държава – Хоросан за основен враг и заплаха
за националната сигурност на САЩ и талибаните като терористична
групировка, защото не са скъсали връзките с „Ал Кайда“, както и
изповядването на крайни форми на ислям, с което се характеризират
терористичните организации. Същевременно стана ясно, че талибаните
имат контакти с въоръжената групировка „Хакани“, която има свой
представител в талибанския политически режим, където Сираджудин
Хакани е назначен за заместник-шеф на талибаните и по този начин се
утвърждава значима роля на организацията „Хакани“ в управлението на
Афганистан, въпреки че е обявена за терористична организация от САЩ
и от ООН. Генерал Мили стига още по-далеч, като казва, че има реална
опасност от извършване на терористични актове на територията на САЩ
в следващите 12 до 36 месеца.
Появата в медийното пространство на Ислямска държава
означава, че международните сили не са унищожили напълно опасността
и в бъдеще има реална заплаха от възкръсване на Ислямска държава и
осъществяване на концепцията за интернационален халифат, включващ
всички мюсюлмани и араби от Западна и Централна Азия, а в случая
може да се окаже, че Сирия е слабото звено за реализиране на ислямския
проект. Причината да се изтъкне такова твърдение е фактът, че
сирийският президент Башар Асад не може да упражни пълен контрол
над цялата сирийска територия, а част от нея се контролира от
Сирийската Свободна Армия (ССА), която активно участваше в боевете
редом с терористичните групировки, обединени под шапката на
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Ислямска държава. Впрочем и Доналд Тръмп изразява мнение, че
процесите в Афганистан пряко влияят върху стабилността на Близкия
изток.
Ако се приеме като хипотеза потенциалната опасност от
активизиране на терористичните групировки и евентуално извършване
на терористични актове в американските щати или в ключови
европейските държави в контекста на афганистанските събития, може да
станем свидетели на повторение със сходен сюжет за търсене на повод
за стартиране на военни действия срещу Афганистан, както се случи след
извършените терористични актове на двете кули близнаци в Ню Йорк и
на част от сградата на Пентагона във Вашингтон от 11 септември 2001 г.
в борбата срещу международния тероризъм, демокрацията и човешките
права. Но всички знаем, че ако има нова война в Афганистан, това
означава също подобряване на финансовото състояние на военноотбранителния комплекс на САЩ, а фактът, че американската армия и
правителство, ръководени от Джо Байдън, станаха за посмешище, беше
остро критикуван от Пентагона и от бивши и настоящи представители на
силовите структури, включително от президента Доналд Тръмп. Оттук
следва обоснован извод за евентуално завръщане и ново военно
присъствие в Афганистан в перспектива и възстановяване на вече
изгубени позиции в Средния изток.
Отражението на афганистанската криза върху националната
сигурност на Република България
Възникването на афганистанската криза създаде условия, от
които биха могли да се направят изводи за застрашаване на националната
сигурност на Република България в два аспекта – бежанска вълна и
потенциална опасност от извършване на терористични актове на
територията на страната.
Политическото решение за бързо оттегляне на военните
формирования създаде хаос и паника сред афганистанската
общественост, особено сред хората, лоялни на американската военна
администрация, чийто живот е застрашен, включително и от хора,
невъзприемащи крайните форми на исляма по образец на талибаните.
Именно тези фактори допринасят за масова бежанска вълна към
съседните страни или транспортиране на бежанци с товарни военни
самолети към страни от Европейския съюз. България също пое
ангажимент да приюти до 70 бежанци от афганистанската държава. В
този ред на мисли няма как да не бъде помислено дали не се задава нова
бежанска вълна в европейските страни в контекста на случващото се в
Средния изток – Афганистан, където талибаните за броени седмици
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превзеха всички провинции, включително и столицата Кабул. Това,
което се наблюдаваше в националните и международните медии, е
стремеж на все повече афганистанци да напуснат страната поради страх
за живота си, което е съпроводено с масова бежанска вълна, предимно
към Пакистан, Иран, Катар, и транспортиране на афганистанци с военни
самолети към европейски столици. Не са малко и тези, които стигат през
Турция до България. Излагането на такова твърдение е вследствие на
изявление на служебния министър на вътрешните работи на Република
България Бойко Рашков относно капацитета на бежанските центрове в
страната и състоянието на участъци от оградата на българо-турската
граница пред националните медии и Народното събрание. Може да се
каже, че засега има относително слаба бежанска вълна, но дали ще
възникне емигрантска криза в бъдеще, предстои да разберем.
Много е интересен и профилът на афганистанските бежанци,
които са предимно млади мъже и пълното отсъствие на жени и деца, ако
го разгледаме в контекста на извършения терористичен акт в
непосредствена близост до летището в Кабул и поетата отговорност от
Ислямска държава – Хоросан, както и липсата на санкции от страна на
талибаните и тяхното възприемане на исляма с неговите крайни форми:
водене на джихад с неверниците и липса на права за жените, може да си
направим обосновано заключение, а именно – новата бежанска вълна
може да се окаже риск и заплаха за сигурността на европейските
държави, включително и за България, защото няма информация за
бежанците и техните религиозни възгледи и военно обучение, които
могат да се сливат с останалите, за да достигнат в европейските страни и
САЩ, и да се подготвят за извършване на терористични актове в близко
бъдеще, както казва генерал Мали пред конгресмени и сенатори.
В този ред на мисли българската държава е необходимо да си
вземе поуки от извършения терористичен акт на летище „Бургас“ на 18
юли 2012 г., където беше взривен автобус с еврейски туристи. В този
смисъл страната ни не е защитена от евентуални терористични актове, за
което е необходимо да има изградени политики по контратероризъм,
ефективно разузнаване и контраразузнаване, за получаване на
изпреварваща информация и противодействия на такъв тип проявления.
Емигрантската криза за пореден път ще изправи пред изпитание
държавите членки на Европейския съюз (ЕС), в това число и България.
Засега сме възприели позицията на ЕС, че трябва да се спазва
споразумението с Турция за възпиране на емигранти от Сирия като
инструмент за недопускане на нови емигранти от Афганистан, но
ситуацията се усложнява от анти-имигрантски настроения сред турската
опозиция, което помогна и на самия президент Реджеп Тайип Ердоган да
втвърди тона с позиция, че Турция няма как да е мотел за емигранти и не
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желае да носи отговорност за повече мигрантски кризи на трети страни.
В този смисъл, ако ЕС предостави финансова помощ на Турция, тя може
да я откаже заради влошеното социално и икономическо състояние на
страната и ниското одобрение на политиките, водени от Ердоган. Това
само по себе си ще дестабилизира европейските държави и ще задълбочи
разногласията в Съюза, а страни като България и Гърция, които имат
граница с Турция, ще се наложи сами да се справят с евентуална
емигрантска вълна от Афганистан и други страни от региона, напр.
Сирия, при нова дестабилизация на режима на Башар Асад или при
пускането на емигрантите от лагерите в турската държава. Ако това се
случи, всички ние ще видим повторение на събитията от 2015 г., но с тази
разлика, че предходния път проблемът е решен с активната политическа
и дипломатическа активност на България и европейските страни с
Република Турция. Този път обаче може да няма възпиране от нашата
съседка. Тогава заливането на България с емигранти от страни от
Близкия и Средния изток ще влоши състоянието на държавата ни, която
и сега се намира в съвкупност от кризи.
Заключение
Афганистанката криза е резултат на недалновидната външна
политика на администрацията на Байдън с вземането на решение за
бързо изтегляне на американската армия и нейните съюзници, което
беше посрещнато с остри критики и недоумение от хаотичните действия
на действащия американски президент.
Но тук е важно да се каже, че афганистанската криза има
деструктивен ефект не само върху стабилността и сигурността на
Средния и на Близкия изток, но и върху държавите членки на ЕС,
включително България, в две направления – мигрантска криза и
потенциална опасност от извършване на терористични актове на
територията на ЕС, в частност и на Република България.
Разглеждането на ситуацията в Афганистан в перспектива с
възможна нова война в страната ще спомогне за трайно присъствие не
само в Средния, но и в Близкоизточния регион и ще даде тласък за ново
активно пряко участие в процесите на вътрешните работи на арабските
страни и утвърждаване на авторитета на САЩ като световен жандарм в
Близкия и Средния изток, а също и излизане от неловката ситуация, в
която САЩ изпаднаха.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯТА “СВОБОДА НА
ИЗРАЗЯВАНЕТО” И „РЕЧ НА ОМРАЗАТА”
Александър Янков, докторант към катедра „Национална сигурност и
публична
администрация“,
Правно-исторически
факултет,
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Резюме:
Настоящата статия представлява опит за разграничаване на
понятията „свобода на изразяване“ и „реч на омразата“, като се
открояват основните им елементи. Посочени са и някои от
международните документи, в които те са споменати. Изтъкнато е,
че въпреки честото използване на термина „реч на омразата“ в
теорията няма общоприето определение. Откроени са някои белези,
изведени от дискусията, провеждана от изследователи и експерти,
както и от практиката на Европейския съд по правата на човека.
Ключови думи: свобода на изразяване, реч на омразата, публични
политики.
DISTINCTION BETWEEN THE TERMS ‘FREEDOM OF
EXPRESSION’ AND ‘HATE SPEECH’
Alexander Yankov – PhD Researcher, Department of National Security and
Public Administration, Law and History Faculty, South-West University
“Neofit Rilski”
Abstract:
This article is an attempt to distinguish between the concepts of ‘freedom of
expression’ and ‘hate speech’, highlighting their main elements. Some of the
international documents in which they are mentioned are also discussed. It is
pointed out that despite the frequent use of the term ‘hate speech’, there is no
generally accepted definition in the theory. Some characteristics have been
commented, that derived from the discussion held by researchers and
experts, as well as from the case-law of the European Court of Human
Rights.
Keywords: freedom of expression, hate speech, public politics.
Въведение
Свободата на словото и изразяването е основно право на човека,
играещо жизненоважна роля при упражняването и защитата на други
права. Възможността за изразяване на мнение и за споделяне на
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информация е важен индикатор за спазването на принципа на
демокрация и институционалния капацитет и ангажираност в
различните общества. Понятия като „гражданско общество“ и
„плурализъм“ не могат да се обективират без свободно изразяване на
мисълта и обективно състезание на противоположни политически идеи.
Толерантността на идеите е необходимо условие за съвместно
съществуване в съвременните мултикултурни общества.
Свободата на изразяване обаче може да бъде използвана за
екстремистки цели и в определени случаи с нея може да бъде
злоупотребявано, което води до феномен с противоположно
съдържание, какъвто се явява речта на омразата. Определени индивиди
и групи в обществото може да изразяват идеи за превъзходство над
определена раса, конфесия или нация с намерението да унижават
всички онези, които не принадлежат към „тяхната“ група, както и да
подбуждат към изолация, сегрегация и дори геноцид. В такива случаи
свободата на изразяване би могла да се превърне в реч на омразата.
Това подчертава значението на дискусията относно свободата на
изразяване и злоупотребата с нея и речта на омраза.
1. Свобода на изразяване
Свободата на изразяване като право всъщност произлиза от
идеята за равенство и правата на човека. Тя има сериозна философскоетична и правно-политическа подплата. Както бе посочено, тя е и една
от основните гаранции за отворено и плуралистично общество
Историята ѝ ни отвежда към историята на демокрацията в Европа и в
Съединените щати, както и към борбите за свобода на печата и
медиите. Особено значение придобива през ХХ век, когато
утвърждаването на свободата на изразяване е изключително важно в
периодите, свързани със сериозни обществени травми, например след
двете световни войни.
След падането на Берлинската стена гарантирането на свобода
на словото и информацията бе очаквано наред с осигуряването на
плурализъм, пазарна икономика и конкурентност, защита на правата на
човека и неговата индивидуалност. Свободата на изразяване като право,
обаче, бе до известна степен радикализирана във всичките ѝ аспекти,
особено в държавите от Централна и Източна Европа. Медиите бяха
заети с преки политически речи, демонстрации, брошури, безплатни
интервюта, аналитични статии, докато свободната комуникация между
правителствата и гражданите трябваше да бъде установена като
основен принцип на демократично равенство.
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Дори беглият анализ на редица международни документи (чл. 19
от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 19 от
Международния пакт за гражданските и политическите права, чл. 10 от
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи и чл. 11 от Хартата на основните права в Европеския съюз),
които дават международната уредба на свободата на изразяване, налага
извода, че тя е основно гражданско и политическо право, като в
повечето случаи се възприема от изследователите като абсолютно
гражданско право. Като политическо право тя би могла да бъде
подложена на определени ограничения, изрично посочени в ЕКЗПЧОС.
Правната доктрина разглежда свободата на изразяване като
компилация от няколко права (като свобода на съвестта, религията и
убежденията, право на публично изразяване на мисълта, право на
участие в културния живот, право на неприкосновеност на личния
живот), което безспорно поражда определени затруднения при
концептуализирането ѝ.
Свободата на изразяване би могла да бъде разглеждана и като
двойно право – от една страна, правото на индивида да изпраща,
разпространява или изразява определени мнения и идеи, и от друга
страна, правото му да търси и получава информация в различна форма
(устно, писмено, чрез социални медии и новите информационни и
комуникационни технологии). Именно това поражда интереса към нея
сред участниците в публичните политики. Оттук и акцентът върху
създаването на медийни политики и необходимостта да се наблюдава
широк обхват на дейностите, които се предприемат в светлината на
този контекст от Съвета на Европа с оглед регулирането както на
свободата на изразяване, така и на неприкосновеността на личния
живот.
В този смисъл при уточняването на терминологията и правното
значение на свободата на изразяване, чл. 10 от Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните свободи е от изключителна
важност. От началото на XXI век принципното значение на
Конвенцията е да формулира „абстрактен конституционен модел“ за
целия европейски континент, както и да насърчи сближаването и
функционирането на публичните институции на всички равнища на
управление в Европа.
2. Реч на омразата
Свободата на изразяване в своята същност предвижда обмен на
идеи и плурализъм, за може чрез комуникация да се реализират
демокрацията и политическият дискурс. Ето защо ограниченията, които
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ѝ се поставят, следва да не я застрашават или да не водят до
злоупотреби с нея.
При разглеждането на ограниченията на свободата на изразяване
може да се идентифицират случаите, когато определен израз може да
навреди на цели, които са легитимно защитени. В този смисъл речта на
омразата е самата противоположност и най-тежката злоупотреба по
отношение на свободата на изразяване.
Речта на омразата е сериозен и комплексен проблем на
съвременните общества, посветени на зачитането и подхранването на
културния плурализъм и толерантност. Нормативното регулиране на
речта на омразата в голяма степен е явление от периода след края на
Втората световна война. Речта на омразата е насочена срещу
определена група. Използва се за обида на дадено лице поради
расовата, етническата, религиозната или друга група, към която то
принадлежи. Подобна реч по принцип се стреми да осъди отделния
човек или групата като цяло, изразявайки гняв, дори склонност към
насилие. Тя съдържа послание за унижение и по-ниско положение на
членовете от засегнатата група. На практика всички расистки,
ксенофобски, хомофобски и други свързани с тях нападки относно
идентичността биха могли да бъдат класифицирани като „реч на
омразата“.
Имплицитното определение на речта на омразата се съдържа в
Препоръка No R (97) 20 на Комитета на министрите на Съвета на
Европа относно „речта на омразата“ от 1997 г. Допълнение към същия
документ посочва, че терминът „реч на омразата“ трябва да се разбира
като понятие, обхващащо всички форми на изразяване, които
разпространяват, подбуждат, оправдават расизма, ксенофобията,
антисемитизма или други форми, основани на нетолерантност,
включително нетърпимост, изразена чрез агресивен национализъм и
етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинствата и
мигрантите1. По аналогичен начин Европейският съд по правата на
човека като отправна точка в решенията си възприема речта на
омразата като реч, която обхваща „всички форми на изразяване, които
се разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расизма,
ксенофобията, антисемитизма или други форми на омразата, основана
на нетърпимост“ 2. Например, по делото Gündüz v. Turkey 3 съдът се
1

Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “hate speech”
http://www.coe.int/t/.
dghl/standardsetting/media/doc/cm/rec%281997%29020&expmem_EN.asp. Посетен на
07.10.2021 г.
2
Erbakan v. Turkey (Application no.59405/00), Judgment 6th July 2006, § 56.
3
Gündüz v. Turkey (Application no. 35071/97), Judgment 4th December 2003, § 22.
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позовава пряко на Препоръката на Комитета на министрите от 1997 г. в
частност и относно определянето на понятието „реч на омразата“.
Когато говорим за термина „реч на омразата“, е необходимо да
споменем, че въпреки честото използване на този термин няма
общоприето определение. В дискусията, провеждана от изследователи
и експерти, се забелязват множество предложения за определения,
както и са откроени различни признаци.
В този смисъл „речта на омразата“ би могла да бъде определена
като вид изразяване, предназначено да насърчава омразата въз основа
на раса, религия, етническа принадлежност, национален произход, пол,
сексуална ориентация, социален произход, физическо или психическо
увреждане:
● адресат на тази реч могат да бъдат едно или повече лица,
обединени в група, което / която притежава особени характеристики;
● защитената характеристика е обща особеност, присъща на
групата, например раса, религия, етническа принадлежност,
националност, сексуална ориентация или друг подобен общ белег,
който е основополагащ за идентичността.
Речта на омразата може да бъде свързана с цял спектър от
отрицателни дискурси, включващи крайни форми на предразсъдъци,
стереотипи и пристрастия. Освен езиковото изразяване, речта на
омразата включва и много други форми, като например:
● публично използване на определени символи (свастика),
включително на представяне на паради, протести и др.;
● горящи кръстове (например, при Ку Клукс Клан в САЩ);
● изгаряне на знамена;
● разпространение на листовки с подобно съдържание, графити,
плакати;
● радио и телевизионни предавания, а отскоро и изразяване по
интернет и в социалните медии.
3. Елементи на речта на омразата
Европейският съд по правата на човека в съдебната си практика
е откроил няколко елемента на речта на омразата, а именно намерение,
съдържание, т.е. контекста на изразяването и последиците:
•
намерение за разпространение на омраза срещу
определена група. Речта на омразата означава изразяване, което цели да
се подбуди, насърчи или оправдае омразата към лица, свързани с
определена група (расова, религиозна или етническа група, ЛГБТ
общност и др.). Такова намерение да се подбужда или насърчава
нетърпимост, расизъм, хомофобия, насилие и т.н. следва да се
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разграничи от намерението да се информира обществеността по
въпроси от общ интерес (вж. например Jersild v Denmark) 4.
•
съдържание / контекст на конкретно изразяване.
Преценката дали определено изразяване представлява реч на омразата
ще зависи както от съдържанието му, така и от конкретните
обстоятелства на случая, т.е. в допълнение към съдържанието,
контекстът на конкретното изразяване също може да бъде от значение.
Например, дали изявлението е дадено от политик, журналист,
художник, обикновен гражданин, на кое място и по кое време и т.н.
•
последици / резултати, произтичащи от речта на
омразата. Речта на омразата, освен че обижда достойнството на лицето /
лицата, към които тя е насочена, е и реч със способност да нарушава
обществения мир и да подбужда към насилие, инциденти и дори
престъпления. Последиците обхващат всички социално пагубни
ефекти, причинени от такова изразяване, въпреки че действително
причиняване на по-тежки последици липсва.
Въпросът за защитените характеристики е един от ключовите
аспекти на понятието за речта на омразата. Приема се, че съществуват
определени фактори, които трябва да бъдат взети предвид:
- неизменни или основни характеристики – речта на омразата е
насочена към определени аспекти от самоличността на дадено лице,
които са непроменими или основополагащи за самовъзприятието на
дадено лице. Понякога тези характеристики са очевидни (като раса или
цвят на кожата) и обикновено представляват маркери за групова
идентичност. Не всички неизменни или основни характеристики обаче
са маркери за групова идентичност. Така напрример, сините очи може
да са неизменна характеристика на конкретен индивид, но синеоките
хора не се идентифицират като група, нито пък другите ги възприемат
като група, следователно цветът на очите не може да бъде маркер за
групова идентичност;
- социален и исторически контекст – определянето на
защитените характеристики изисква също разбиране на историята на
потисничеството и дискриминацията, както и настоящите социални
проблеми. Защитените характеристики следва да включват
характеристиките, които са били в основата за предходна
дискриминация или потисничество, както и тези, които са основа за
съвременните проявления. В случая с предишния пример синеоките
хора не са преживели история на потисничество, нито изпитват
дискриминация в момента, следователно изразяване, насочено към тази
характеристика, не може да бъде определяно като реч на омраза.
4

Jersild v Denmark, Application no. 15890/89, Judgment 23rd September 1994.
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Като се има предвид, че речта на омразата е свързана с расистки,
ксенофобски, хомофобски и други подобни начини на изразяване,
списъкът на защитените характеристики би бил сведен до следното:
● раса, цвят на кожата, религия или религиозно вярване,
етническа принадлежност, национален произход, гражданство, език;
● пол, сексуална ориентация;
● физическо или психическо увреждане;
● социален произход.
Защитените характеристики по отношение на речта на омразата
не включват напр. политическата принадлежност на лицето или
неговите политически убеждения, както и икономическото или
финансово състояние, семейното положение, образованието и др. Те
със сигурност могат да бъдат основа за дискриминация срещу
физическо лице, но обида във връзка с принадлежност към такава група
(напр. членство в политическа партия) няма да се счита за реч на
омразата. Това е така, защото подобна принадлежност не функционира
като маркер на идентичността на индивида.
4. Последици от речта на омразата
Речта на омразата причинява големи щети както на конкретен
индивид, така и на определени групи, т.е. тя е насочена и към
обществото като цяло. Речта на омразата причинява емоционално и
психологическо страдание на жертвите, засяга социалната мобилност и
перспективите за кариера; създава усещане за унижение и изолация, за
социално и политическо изключване на определен сегмент от
гражданите в обществото. Засегнатото лице може да реагира, като
търси бягство чрез алкохол, наркотици или други форми на
антисоциално поведение. Тези последици може да произтичат от
унижението, съдържащо се в речта на омразата.
Речта на омразата наранява самия „пазар на идеи“,
образователната среда и идеала за равенство – равното третиране и
принципа на недискриминация, които са в основата на всяко
демократично общество. Речта на омразата потенциално би могла да
доведе до престъпления и геноцид, като класификацията или
символизацията на езикова основа е една от измеримите стъпки към
геноцид.
Речта на омразата има вредно въздействие върху реда и
качеството на живот в обществото, тя сериозно уврежда социалната
тъкан и допринася за разделяне на общностите.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА
ДЪРЖАВА
Докторант Борис Щурков, УниБИТ

Резюме:
Сигурността не е самостоятелна наука и не съществува единна теория
на сигурността, но тя присъства, повлияна е и влияе на социума и
научните области, кореспондиращи с неговото съществуване.
Политиката за сигурност и социалните, икономически и политически
процеси са взаимнозависими, но също така тя е и експлицитен фактор
в международните отношения. За това е необходимо в политиката за
сигурност
задължително
да
присъства
отчитането
на
геополитическия контекст.
Ключови думи: политика за сигурност, национална сигурност,
национална държава, глобализация, геополитика.

NATIONAL STATE SECURITY POLICY
Doctoral student, Boris Shturkov, UNIBIT
Abstract:
Security is not an independent science and there is no single theory of security,
but it is present, influenced, and influences society and the scientific fields
corresponding to its existence. Security policy and social, economic and
political processes are interdependent, but it is also an explicit factor in
international relations. For this, it is necessary to take into account the
geopolitical context in the security policy.
Keywords: security policy, national security, nation state, globalization,
geopolitics.
„За всяка жива система е естествен стремежът към повече
сигурност.“ 1 Полето на сигурността обаче е толкова обширно и
всеобхватно, че както обръщат внимание и други изследователи на тази
материя, „....за всички други области на държавното управление има
съответната специализирана политика и специализирана институция
(външна политика – Министерство на външните работи, финанси –
Министерство на финансите и т.н.). Сигурността обаче е толкова широка
и неструктурирана област, че рядко има тясно специализирана политика

1

Гоцев, Г., Защита на сигурността и обществения ред, С. 2016.
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за сигурност и само в отделни държави – един орган („министерство“) на
сигурността.“ 2
Сигурността е степен на съпротива или предпазване от вреда.
Сигурността се прилага към всичко, което е ценно и в същото време
уязвимо. Сигурността е функционалното състояние на дадена система,
което осигурява неутрализирането и противодействието и на външни и
вътрешни фактори, които оказват влияние или могат да въздействат
деструктивно на системата (влошаване на организационното състояние
на системата или невъзможност за нейното функциониране и развитие).
Като принцип сигурността подсигурява живота и здравето на
физическите лица, държавата, юридическите лица и дейността им, както
и бизнеса от страна на потенциални и/или реални заплахи. Високата
степен на сигурност на индивида, общността, страната, конкретна
корпоративна или нестопанска организация, осигурява увеличаване на
благосъстоянието. Сигурността подсигурява възможността за
натрупване на блага за индивида, тъй като тя е втората стъпка след
физиологичните нужди в Пирамидата на Маслоу.
Основната теза, защитавана в доклада, е, че правенето на
политика за сигурност изисква да бъдат анализирани причините за
възникване на даден проблем, да бъдат посочени възможните актьори и
техните роли в определена ситуация, да бъдат прогнозирани вариантите
за разрешаване на проблема и да бъде оценен рискът от избора на всеки
отделен вариант. Политиката за сигурност се изгражда на база анализ на
реалните рискове, разработване на стратегия за защита и изготвяне на
съответна програма за постигане на желаната сигурност. Тя е както
„инструментът, който посочва необходимостта от влагане на средства за
защита, така и официален документ за управленската стратегия за
сигурността. Представлява рамка за дефиниране на уместно поведение,
определяне базата за необходимите средства, избор на подходящи
контроли и създаване на необходимите процедури.“ 3
От гледна точка на теорията и практиката на сигурността е важно
да се подчертае, че „държавите“ и „нациите“ нямат политика. Политика
имат правителствата. 4
Днес е необходим нов модел на политика за сигурност, постигнат
в резултат на стратегически анализ и кризисно планиране, през призмата
на перманентния сблъсък на интересите на играчите на „голямата
2
Рачев, В. и Бахчеванов, Г. Теоретични основи на националната сигурност. В:
Национална и международна сигурност. С. 2005, Военно издателство, с. 7.
3
http://cio.bg/264_politika_za_sigurnost.
4
Рачев, В. и Бахчеванов, Г. Теоретични основи на националната сигурност. В:
Национална и международна сигурност. С. 2005, Военно издателство, с. 12.
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шахматна дъска“ 5. Човечеството познава този сблъсък и му е дало име –
геополитически сблъсък за контрол над пространството, ресурсите и
социалните форми на живот. Както отбелязва В. Лазаров 6: „Човешката
история е една постоянна борба за съществуване на племена, държави,
империи, за овладяване контрола над различни ресурси. Тази
непрестанна борба продължава и днес с още по-голяма мощ,
пространствен размах, с привличането на все по-големи маси от хора…“.
Средствата (инструментите) на политиката за сигурност, с които
актьорите си служат, за да провеждат своята политика за сигурност, са
многообразни. Основните сред тях са дипломация, икономически
инструменти, информационно въздействие, операции под прикритие
(секретни операции), възпиране и използване на военна сила.
Дипломацията е най-често употребяваната форма на
взаимодействие / въздействие в сферата на международната сигурност.
Това са практики и институции, чрез които държавите взаимодействат
помежду си.
Икономическите инструменти в политиката на сигурност на
дадена държава имат различни измерения в зависимост главно (но не
само) от нейната мощ, характера на стопанството и възможностите за
добив или достъп до стратегически суровини. Главната парадигма на
използването на икономически инструменти е по този начин да се
избегне или минимизира използването на военна сила.
Информационното въздействие е фактор с увеличаваща се
значимост за политиката на сигурност. Съвременните възможности за
произвеждане и разпространение на информация от всякакъв характер са
колосални. В книгата си „Информация и сигурност“, проф. д.ик.н. Стоян
Денчев дава актуалните теории и насоки, касаещи отговора на въпросите
„Кой разбърква боите и кои са художниците“ 7 в ракурса на съвременните
проблеми на националната и международна сигурност.
От края на ХХ в. защитата на критичната инфраструктура е
съществен елемент от политиката за сигурност на много страни, които
отчитат, от една страна, процесите на глобализация, а от друга, борбата
срещу международния тероризъм. Другата основна причина за
развитието на такава политика са появата и контролът над големите

Бжежински, З. Голямата шахматна дъска. С. 1997.
Лазаров, В. Контролът над стратегическите ресурси и сигурността на малките
държави. София, „За буквите – О писменехь“, 2016, с. 9.
7
Денчев, С. Информация и сигурност. София, „За буквите-О писменехъ“, 2019, с. 297.
5
6
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инфраструктурни проекти за производство и пренос на електроенергия,
нефт, газ и др. 8
Водещ сегмент на всеки модел на политика за сигурност е
изграждането и поддържането на критичната инфраструктура. От гледна
точка на управлението при кризи, от ключово значение е състоянието на
тази инфраструктура. Чрез ресурсното осигуряване и поддържането на
нейните обекти се гарантира тяхната устойчивост и снижаване на
тяхната уязвимост, а това има съществено значение за управлението на
кризи, включително и на глобални по обхват кризи. Поддържането на
критичната инфраструктура е възможно само чрез интегрирана
национална и наднационална система. „Следователно, като се прилагат
техниките за моделиране на критичните инфраструктурни системи,
които се приемат за даденост – например комуникационни мрежи,
банкови услуги, енергоснабдяване, доставяне на храни и вода, здравни
услуги, служби за спешна помощ и транспортни мрежи – всъщност се
дава възможност да се моделират различни неблагоприятни ситуации.“ 9
Политиката за сигурност, като съвкупност от правила и средства
за осигуряване и гарантиране на безопасност на членовете на
обществото, също е част от цялостната политика на държавата и намира
пресечни точки с геополитиката. И обратно, в днешния взаимообвързан
свят, в резултат от глобализационните процеси отделният индивид е
далеч по-уязвим за различните заплахи, поради това идеята за
сигурността на индивида се превръща в обект на сериозни изследвания
както в академичната сфера, така и в реалната политика. Сигурността и
социалните, икономически и политически процеси зависят двупосочно,
но също така в тях присъстват имплицитно всички области на знанието. 10
В така създалата се икономическа, политическа и военна
обстановка на този особен етап от развитието на историческия процес,
през който преминават нашето общество и целият свят, да се води
правилна, научно обоснована политика за сигурност е възможно само
ако задълбочено се познават нейните теоретични основи и ясно се
разбират ключовите тенденции на реалната действителност.
В контекста на анализите и обобщенията е целесъобразно да се
търсят логично мястото и ролята на политиката за сигурност като
Петева, И., Лазаров, В. Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на
информационната цивилизация. Монография. София, „За буквите – О писменехь“,
2020. 220 с. ISBN 978-619-185-438-7.
9
Лазаров, В. Уязвимост на критичната инфраструктура. София, „За буквите – О
писменехь“. 2019, с. 118.
10
Gosho Petkov, Mayiana Mitevska-Encheva, Emilia Lazarova, Petya Radeva,
LEADERSHIP STYLES IN THE INNOVATIVE EDUCATIONAL AREA, The
Macrotheme Review 8(1), Spring 2019, ISSN 2379-9765 print ISSN 1848-4735 online.
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подсистема на системата от висш порядък обща политика и да се
определят нейният предмет и структура. Световният опит показва, че
съществуват различни възгледи и теоретични обосновки, силно
различаващи се по същност и идеология в зависимост от специфичните
особености на държавата и региона. Тези теоретични обосновки в найобобщен вид могат да бъдат сведени до няколко гледни точки.
На базата на този анализ можем да определим, че политиката за
сигурност е система (комплекс) от знания за принципите и способите за
рационално използване на ресурсите на държавата, за гарантиране на
защитата на жизненоважните интереси на личността, обществото и
държавата от всякакви заплахи и за създаване на благоприятни условия
за тяхното развитие и просперитет. Предмет на изследване на тази
политика са сигурността и отбраната в широкия им аспект, а целта ѝ е да
се подобри защитеността на обществените, икономическите и
политическите институции на страната, личността и обществото от
всякакви заплахи.
Обобщавайки, можем да заключим, че политиката за сигурност е
държавна дейност, произтичаща от общополитическия курс, която
осигурява оптимално съотношение между структурните елементи на
сигурността за създаване на най-благоприятни условия за развитие на
обществото, държавата и личността и за гарантиране на националните
идеали и жизненоважни интереси. Политиката за сигурност е насочена
към повишаване на усещането за сигурност сред гражданите чрез
създаване на необходимите условия и предпоставки за гарантиране на
националните интереси, ограничаване на въздействието от рисковете и
заплахите и оптималното разпределяне на ресурсите. Политиката за
национална сигурност е комплекс от взаимносвързани приоритети и
секторни политики, съобразени с политиките за сигурност на ЕС и
НАТО 11.
Сигурността на всяка система, в това число и на системата за
национална сигурност, е такова състояние, при което е гарантирано
нейното нормално съществуване и са надеждно защитени
жизненоважните ѝ интереси. Ако възникне заплаха за тези интереси,
системата може да започне да изпитва недостиг на сигурност и да
премине в състояние на несигурност. За защита на жизненоважните
интереси се жертват огромни ресурси, особено тогава, когато само по
този начин системата може да гарантира своето съществуване и
развитие.
Основно изискване към системата за защита на националната
https:://www.consilium.europa.eu/bg/policies/defence-security / Сътрудничество на ЕС в
областта на сигурността и отбраната.
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сигурност е тя да съхрани при всички обстоятелства способността си да
действа самостоятелно и да реагира адекватно винаги, когато
националната сигурност е застрашена. Тези възможности зависят и от
това какво е отношението (мястото) на системата спрямо другите такива
и доколко тя е интегрирана в системите за колективна сигурност.
За да изпълнява предназначението си, една система за национална
сигурност трябва наистина да бъде „национална“ по характер,
„система“ (с висока степен на интегритет и ефективно управление) и
наистина „за сигурност“ (да генерира сигурност). Системата за
национална сигурност съществува в определено време и пространство и
е функция както на трайни тенденции, така и на внезапни промени на
ситуацията. В нея се преплитат традициите, манталитетът и
историческата памет на обществото. Затова е невъзможно механично
привнасяне отвън да се възприеме безпроблемно от държавата,
обществото и отделните граждани, напротив – подобна присадена
система за национална сигурност може да предизвика напрежение и
конфликти.
Въпреки че е национална и носи национални характеристики,
системата за национална сигурност е податлива на външно влияние.
Оптималният вариант е системата за национална сигурност да е
национална по характер и в същото време да е интегрируема в системи
за колективна сигурност.
Всяко участие в една система за колективна сигурност за малките
държави е получаване на сигурност. Оставена сама на себе си, избягваща
интеграцията и изолираща се, държавата, макар с нейна изградена
система за национална сигурност, лесно може да се окаже уязвима за
дестабилизация. Но почти няма спор, че интеграцията е не само резултат
от национален избор, на суверенно кандидатстване. По-често системите
за колективна сигурност привличат държавите с по-малки ресурси, но
важни за тях със своето стратегическо положение или по други причини.
Участието на малките държави в колективните системи за сигурност
води и до ограничаване на националния им суверенитет, загуба на
самостоятелност и лишаване от възможности за многовариантно
поведение в кризисни ситуации, тъй като тогава трябва да се съобразяват
с приоритетите на колективната сигурност.
Теорията за сигурността в голяма степен е построена върху
тезата, че държавата има жизненоважна роля за осигуряване на
националната сигурност. Това, че цялата система за национална
сигурност е създадена и продължава да съществува така, че държавата
да е главен фактор за обезпечаване на сигурността на обществото и на
отделния човек, е продукт на определен етап на общественото развитие.
В отделни периоди тази роля се е променяла и е естествено тя постепенно
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да намалява с повишаване на ролята на международната сигурност. Факт
е обаче, че системата за национална сигурност все още е така
структурирана, че дели предизвикателствата за нея на външни и
вътрешни. Така например армията се грижи главно за противодействие
на външни заплахи, а силите за вътрешна сигурност се грижат за
противодействие основно на вътрешни заплахи. От емпирична гледна
точка относно етапите на реализация на цветните революции –
делегитимиране и овладяване на властта, дискредитиране на силовите
структури и държавния апарат, особено актуален е трудът на д-р Антон
Златанов „Теоретични и правни аспекти на дейността на полицейските
органи по осигуряване на обществения ред при масови мероприятия“. 12
Но размиването на границите между структурите за вътрешна и
външна сигурност обективно не би могло да следва динамиката на
процесите в света и промените в глобалната сигурност. Държавата със
своята система за сигурност е значително по-устойчива структура и
нейното разрушаване, без да са изградени други механизми за защита на
сигурността, може да доведе до опасни, непоправими щети и за
държавата, и за сигурността ѝ.
Когато се разглежда системата за национална сигурност, трябва
определено да се посочи, че това не е просто механичен сбор от
структури, норми и хора, а сложна организация с много силни взаимни
връзки, координация и управление. Системата е уникален комплекс от
компоненти, различни нива на подчиненост и задължително необходим
синергичен ефект, който повишава значително нейните възможности до
степен, когато тя преминава в качествено ново състояние и е способна
надеждно да генерира сигурност. В толкова сложна социална система,
каквато е системата за национална сигурност, именно държавата
продължава да е все още главният фактор за това 13.
Можем да обобщим, че определящ фактор за националната
сигурност е общополитическият курс на държавата. Той е генералната
посока на действие, възприета и осъществявана от държавното
ръководство във вътрешно- и външнополитически план при решаване на
въпросите на националната сигурност и политиката за сигурност.
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МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В ЕС КАТО
ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Докторант Явор Симов, Катедра „Международно право и
международни отношения“, Югозападен университет „Неофит
Рилски“
Резюме:
Европейският съюз е организация, която може да използва широк набор
от инструменти (политически, дипломатически, икономически,
финансови, консулски, юридически) в отговор на криза. Процесът на ЕС
за управление и планиране на кризи трябва да може ефективно да
прилага цялата гама от инструменти и възможности, с които
разполага, и по този начин да допринася за утвърждаването на ЕС като
глобален актьор в опазването на сигурността и мира.
Ключови думи: национална сигурност, управление на кризи, рискове, ЕС.
A MODEL OF AN EU CRISIS MANAGEMENT SYSTEM IN
RESPONSE TO CONTEMPORARY CHALLENGES TO NATIONAL
SECURITY
PhD Student, Yavor Simov, Department of International Law and
International Relations, South-West University “NeofitRilski”
Abstract:
The European Union is an organization that can use a wide range of
instruments (political, diplomatic, economic, financial, consular, legal) in
response to a crisis. The EU crisis management and planning process must be
able to effectively implement the full range of tools and capabilities at its
disposal and thus contribute to the EU's recognition as a global player in
security and peacekeeping.
Keywords: national security, crisis management, risks, EU.
Светът се променя динамично, но като че ли моделите на
държавите за разрешаването на кризите и предизвикателствата са
относително изостанали. Предизвикателствата на времето налагат нови
логики и визии за адекватни и сравнително експедитивни действия във
форсмажорни, кризисни условия. Информационният поток по темата е
много обемен и разнообразен, перманентно се появяват нови данни и
знания.
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На дневен ред е нуждата не само от нови решения за сферата на
международните отношения, но и ясната потребност от укрепване на
конструкцията на националната държава като техен субект и създаване
на адекватен спрямо предизвикателствата на времето административен
механизъм в самите държави. Настоящето доказва, че наднационалните
военно-политически и икономически организации реагират по време на
глобални кризи сравнително бавно и избирателно и освен че
доктринерски обосновават целите на доминиращите ги играчи, на
практика не са в състояние да реагират адекватно в кризисни условия.
Системата за управление при кризи е ключов елемент на държавното
управление и политиката за сигурност на всяка страна, включително и на
Република България.
От основаването си Европейският съюз участва във всички фази
на цикъла на кризи: от стратегии за превенция до следкризисно
възстановяване и реконструкция. Съюзът управлява значителни ресурси,
предназначени за страни в политическа криза, чрез програмите си за
отделни страни и специфични инструменти като Инструмента за
стабилност.
Досега Инструментът за стабилност се използва за финансиране
на голям брой проекти за отговор при кризи в целия свят. Най-много
средства са отпуснати за проекти в Африка, в Азиатско-тихоокеанския
район и на Балканите, следвани от Близкия изток, Латинска Америка и
Карибския район.
При обстоен анализ на съвременната Европейска практика за
функционирането на системата за гражданска защита се наблюдава
процес на преструктуриране и оптимизиране на дейността на тази
система. Организационната архитектура включва три нива на
отговорност:
- национално (държавно / правителствено) ниво;
- регионално ниво (област, щат, автономен район);
- местно ниво (общини).
В повечето европейски държави е практика към второто ниво по
време на криза да бъде прикрепена структура от МВР. Този модел е
предпочетен поради факта, че Министерствата на вътрешните работи са
отговорни едновременно за държавното, регионалното и местното ниво
на властта и са актуални за участие при бедствия и кризи.
Съвременна тенденция в повечето европейски страни е системата
за управление при кризи да бъде децентрализирана, като основната цел е
засилване на ролята на областните и общинските нива за реагиране при
кризи.
Универсален модел на система за управление при кризи не
съществува. Дори не е правен опит да бъде реализиран с оглед
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уникалната национална специфика на страните, както и постоянния
процес на транформация, позволяващ заимстване на строго
диференцирани мерки. 1
Тенденциите в развитието на модерната икономика преминават
през все по-усиленото търсене на конкурентно предимство при все поограничени природни ресурси. Това прехвърля съвременния фокус
върху по-голямото ограничаване на традиционните индустрии и посъсредоточените усилия върху подкрепа на нисковъглеродната
икономика. 2
Подходът в търсенето на решения за процеса се нуждае от нови
идеи, ново мислене и неизползвани инициативи и предложения,
концептуално виждане за проблемите, разбиране за нарасналото
значение на анализа и прогнозирането. В стила на работа е нужна
промяна, ориентирана към изпреварваща активност и избягване на
опасността за последователно реагиране на едни или други политически
ходове на други страни. Необходимо е да се стъпи на задълбочени,
солидни научни изследвания по жизненоважните за страната въпроси.
От пиедестала на постигнатия през годините опит по най-добър
начин могат да се оценят както преодолените, така и предстоящите
предизвикателства, свързани с ефективната организация и управление на
процесите по предотвратяване, контрол и превенция на кризисни
ситуации. От гледна точка на съвременното управлението при кризи от
ключово значение е изграждането и поддържането и състоянието на
критичната инфраструктура. 3
Тъй като защитата на стратегическите ресурси е особена функция
на държавното управление, насочена към отстояването на националните
интереси, управлението при кризи е една от основните функции на
държавата. Държавата е организационната конструкция за управление на
кризи, а адекватността на нейната правно-технологична и ресурсна
обезпеченост е ключов фактор за гарантиране на състоянието на
държавността. След края на Втората световна война на европейския
континент е създаден най-развитият механизъм в рамките на Съвета на
Европа за защита на правата на човека, в която Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г., както и
Петева, И. Лазаров, В. Стратегическите енергийни ресурси във фокуса на
информационната цивилизация. Монография. София: За буквите – О писменехь, 2020.
220 с. ISBN 978-619-185-438-7, с. 167.
2
Angelova, Miglena (2020) Opportunities for creative business development among young
people, Институт общество на знанието. 2020, Библиотека научно знание, с. 193, ISBN:
978-619-7128-15-4; eISBN: 978-619-7128-16-1.
3
Лазаров, Владислав. Уязвимост на критичната инфраструктура. Монография. София:
За буквите – О писменехь, 2019. 210 с. ISBN 978-619-185-384-7, с. 118.
1
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Съдът по правата на човека в Страсбург имат изключително значение.
Приета от всички държави членки на Съвета на Европа и задължително
условие за тяхното членство, Конвенцията осигурява защитата на
граждански и политически права, включително и в контекста на
националната сигурност, макар последната да предпоставя определени
изключения, именно по съображения за национална сигурност. 4
Макар ограниченията на термина „национална сигурност“ да са
трудни за определяне, съдебната практика във връзка с Европейската
конвенция за правата на човека предоставя възможност да се разшири
понятието за национална сигурност, като то включва защита на
държавната сигурност от тероризъм, сепаратизъм и др. 5 Националната
сигурност обаче се споменава в членове 6 и 8 (а също 10, 11, 13) от ЕКПЧ
във връзка с правото на справедлив съдебен процес (изключения от
принципа на публичност са допустими, когато съществува заплаха за
националната сигурност, морала, интересите на непълнолетните или
защитата на личния живот на страните, когато естеството на делото и
изслушването му при закрити врати поради наличие на отделен
документ, представляващ класифицирана информация, допуска
изключването на стандартите на чл. 6) и правото на зачитане на личен
живот (изключението от член 8 е свързано с това, че защитата на
националната сигурност е възможно съображение за държавите във
връзка с правото на зачитане на личния, семейния живот, дома и
кореспонденцията).
Основните международни документи (актове на международното
право), като се започне от Всеобщата декларация за правата на човека,
Устава на ООН, Европейската конвенция за защита на правата на човека
и основните свободи, Международния пакт за гражданските и
политическите права, Международния пакт за икономическите,
социалните и културните права, Договорите от Маастрихт и Лисабон, по
своята същност са въплъщение на тези ценности, основно място сред
които заемат мирът, сигурността и справедливостта.
Основни актьори в процеса на управление на кризи в ЕС са:
Белова, Г. „Актуални тенденции в защитата на правата на човека“, Класик Дизайн,
2013, ISBN 978-954-91109-8-2. See also Ivanova, A. Appeal of Public Procurement
Procedures, International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Volume
25: Issue 2, DOI: https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0069, published online: 23 Jul 2019.
5
Marin, N. Nationalisms Versus Solidarity in Case of EU Law and Security, in International
conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 24(2):221-224, June 2018, DOI:
10.1515/kbo-2018-0093. See also Mihov, S. Some Problems of the European Information
Exchange Model in the Field of the Law Enforcement Cooperation, International conference
KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, Volume 24: Issue 2, DOI: https://doi.org/10.
1515/kbo-2018-0094, published online: 26 Jul 2018.
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1. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) –
дипломатическа служба на Европейския съюз. Тя подпомага Върховния
представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и
политиката за сигурност в прилагането на Общата външна политика и
политика за сигурност на Съюза. Службата започва своята дейност на 1
януари 2011 г. на базата на Лисабонския договор, който от своя страна
влиза в сила през 2009 г.
2. Комитетът по политика и сигурност (КПС) отговаря за общата
външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и за общата
политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз. Този
комитет:
- следи международното положение;
- препоръчва на Съвета стратегически подходи и различни
варианти на политиката;
- предоставя насоки на Военния комитет, Политико-военната
група и Комитета за гражданските аспекти на управлението на кризи;
- упражнява политически контрол и стратегическо ръководство на
операциите за управление на кризи.
КПС се състои от посланиците на държавите членки в Брюксел и
се председателства от представители на Европейската служба за външна
дейност. Той заседава два пъти седмично, а при необходимост – и почесто.
3. Военният комитет на Европейския съюз (EUMC) – найвисокият военен орган в рамките на Съвета. Той:
- ръководи всички военни действия в рамките на ЕС, поспециално планирането и провеждането на военни мисии и операции по
линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и в областта
на развитието на военните способности;
- предоставя военни становища на Комитета по политика и
сигурност и дава препоръки по военни въпроси;
EUMC се състои от началниците на отбраната на държавите
членки, които са представлявани редовно от своите постоянни военни
представители, има постоянен председател, който се избира от EUMC,
заседаващ на равнище началници на отбраната, и се назначава от Съвета.
4. Комитетът за гражданските аспекти на управлението на кризи
(Civcom) предоставя на Комитета по политика и сигурност становища по
гражданските аспекти на управлението на кризи. Комитетът за
гражданските аспекти на управлението на кризи:
- изготвя документите за планиране на нови мисии;
- отправя препоръки към Комитета по политика и сигурност;
- занимава се с разработването на стратегии в областта на
гражданското управление на кризи и гражданските способности.
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ЕС.

Комитетът се състои от представители на държавите членки на

5. Военният секретариат на Европейския съюз (EUMS) се състои
от военни експерти, които работят в помощ на Военния комитет на ЕС.
6. Ситуационната стая на ЕС е първата точка на контакт за
получаване на цялата информация, свързана с кризисни ситуации. Тя е в
постоянна готовност, като осигурява мониторинг в целия свят и актуална
информация за ситуацията, денонощно, през цялата година.
7. Кризисната платформа на ЕС, която се състои от набор от
услуги в рамките на системата на ЕС и се председателства от върховния
представител на ЕС, изпълнителния генерален секретар на ЕСВД или
управляващия директор на ЕСВД за реагиране при кризи, може да бъде
свикана по конкретен повод и е решаващ механизъм, който се активира,
за да се гарантира бърза реакция на ЕС по време на външни кризи.
Платформата предоставя услуги на ЕСВД и Комисията с ясни
политически и/или стратегически насоки за управлението на дадена
криза.
Съвременните схващания, разпространени в страните от ЕС,
дефинират управлението на кризи и реагиране при бедствия чрез:
- наблюдение на рискове и заплахи;
- анализ и ранно предупреждение;
- разработване на планове и способи за реагиране, както и за
взаимодействие с международните институции;
- подготовка на решения, организиране и ръководство на действия
и контрол;
- подготовка и осъществяване на възстановителната стратегия;
- извличане на поуки и анализ на мерките, предприети от
институциите и органите;
- планиране и предприемане на мерки за подобряване на работата.
На фона на гореказаното обаче каква беше реакцията на
институциите на ЕС на кризата COVID-19? В отделните страни бяха
реализирани различни подходи, които генерираха различни резултати.
Всички страни разчитаха на собствените си ресурси. Европейските
институции на практика спряха да функционират. В подобен критичен
момент стана видна периферната им роля. Призивите за солидарност и
споделени ценности бяха оставени за по-подходящи времена.
Доминираха жизнените интереси на отделните страни и тяхното
население.
Заключение
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За увеличаване на броя на различните кризи има и няколко големи
причини. През 2015 – 2018 г. военните конфликти в арабския свят
предизвикаха първа вълна от мигранти, които се насочиха към сърцето
на Европа, минавайки през България. Това беше едно от първите големи
изпитания за реакцията на ЕС през последните години. Още тогава се
видя, че има пропукване на единната политика и общите ценности,
когато националните държави трябваше да избират между собствената
си сигурност и тази на Съюза. Няколко години по-късно урока за
управлението на кризи не беше научен. Само преди няколко месеца след
изтеглянето на американските военни сили от Афганистан беше
предизвикана нова вълна от бежанци и мигранти. Успоредно с това от
2020 г. тече и още една голяма криза – тази с пандемията от COVID 19.
Здравословния проблем, съчетан с бежанския, изправи Европейския
съюз пред ново предизвикателство без да има готови решения за
справяне с проблемите на отделните държави членки. Вследствие от
всичко това се наблюдава и политическо напрежение между самите
страни членки. Какво решение ще се намери за управлението на тези
глобални кризи, предстои да разберем от действията и стъпките на
отговорните институции в Европейския съюз.
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: ОТ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ АНТАГОНИЗЪМ ДО ПОСТИГАНЕТО НА
(КРЕХКО) РАЗБИРАТЕЛСТВО
Георги Стоев, редовен докторант в Института за държавата и
правото при Българска академия на науките
Резюме:
Настоящата статия има за цел да очертае развитието на
международното сътрудничество по изменението на климата от
самото му начало до последните няколко години от неговото развитие,
като се спре на ключовите международни споразумения, които бяха
постигнати в тази област. Чрез обобщението и анализа на повечето
важни етапи от извървения път на международната общност
статията желае да покаже, че въпросите, свързани с климатичните
промени, са в центъра на днешните международни отношения.
Ключови думи: Изменение на климата, международни отношения,
международни климатични споразумения.
A BRIEF OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL COOPERATION
ON CLIMATE CHANGE: FROM THE GEOPOLITICAL
ANTAGONISM TO REACHING (FRAGILE) UNDERSTANDING
Gueorgui Stoev, Ph. D. candidate – Institute of the State and the Law at the
Bulgarian Academy of Science
Abstract:
The current article aims to outline the evolution of the international
cooperation on climate change from its inception to the last few years of its
development, focusing on the key international agreements that have been
reached in this area. By summarising and analysing most of the key milestones
along the way, the article wishes to show that climate change issues are at the
heart of today's international relations.
Key words: Climate change, international relations, international climate
agreements.
Въпросите, свързани с изменението на климата и с околната среда
като цяло, както и ангажирането на международната общност с тях, са
теми, чието значение започва да нараства през втората половина на XX
век. В този период се провеждат няколко значими международни
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конференции под егидата на Организацията на обединените нации
(ООН), които от своя страна довеждат до приемането на
правнообвързващи конвенции между подписалите ги държави, при
условие че последните са ги ратифицирали съгласно националните им
законодателства.
През седемдесетте години на XX век се състои първата
междуправителствена конференция на ООН по някои от глобалните
въпроси, засягащи околната среда 1. Тя се провежда през 1972 г. в
шведската столица Стокхолм. На нея присъстват представители на общо
113 държави членки на ООН, като България не е сред тях 2.
Конференцията допринася за две важни решения: няколко месеца след
конференцията е създадена Програмата на ООН за околната среда със
седалище в Найроби, Кения (United Nations Environment Programme –
UNEP 3) и е поет ангажимент веднъж на десет години държавите да се
събират и да дебатират заедно всички важни въпроси, отнасящи се до
състоянието на планетата и на обкръжаващата ни среда. Впрочем, в
годините, предшестващи Конференцията в Стокхолм, както и вследствие
на самата конференция и на създаването на UNEP, правителствата в
много държави по света осъзнават необходимостта от създаването на
министерства на околната среда. През 2021 г. в много страни се
отбелязват 50 години от създаването на подобен род институции, като
пример за това е Франция, в чиито правителства от 1971 г. насам
фигурират имена на министри на околната среда, макар и
министерствата да са под различни наименования 4.

Вж. BRISMAN Avi, Stockholm Conference, 1972. In: Chatterjee D.K. (eds) Encyclopaedia
of Global Justice. Springer, Dordrecht, 2011, частично достъпна на
<https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9160-5_655>.
2
Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June
1972, UN Library, UN/SA Collection, с. 43 (докладът е достъпен на интернет страницата
на Дигиталната библиотека на ООН, <https://digitallibrary.un.org/>).
3
Официална интернет страница на UNEP, <https://www.unep.org/>.
4
Всъщност първото самостоятелно министерство на околната среда на Франция е
обособено през 1973 г. с наименование „Министерство за опазване на природата и на
околната среда“. Между 1971 и 1973 г. функцията на министър в тази област и със
същото наименование се изпълнява от „делегиран министър“ (ministre délégué),
поставен под прякото ръководство на министър-председателя. С течение на годините,
от 1973 г. насам, в различните правителства министерството се среща под около 15
други наименования, сред които „Министерство на качеството на живот“,
„Министерство на околната среда“ или „Министерство на екологията и устойчивото
развитие“. Понастоящем, в годината, в която чества своята 50-годишнина,
министерството е с наименование „Министерство на екологичния преход“ – б. а.
1
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През 2015 г. България официално отбеляза 25 години 5 от
създаването на свое министерство на околната среда, въпреки че
неговата история е много по-стара и започва именно в годините около
конференцията в Стокхолм (дори и да не участва в нея) със създаването
на Министерство на горите и опазване на природната среда и на
регионални звена към него 6 (днес те съответстват на регионалните
инспекции по околната среда и водите).
По-късно, през 1976 г., е обособен Комитет за опазване на
природната среда (КОПС), без ранг на министерство, който е отделен от
Министерството на горите и природната среда с указ на Държавния
съвет 7. Всичко това се случва, разбира се, в рамките на предишния
политически режим на България, но Министерството на околната среда
и водите, което познаваме днес, е правоприемник именно на КОПС,
съгласно Решение на Народното събрание от 16.02.1990 г. 8 – първо като
Министерство на околната среда и впоследствие като Министерство на
околната среда и водите (Решение на Народното събрание от 21.05.1997
г. 9, на основание чл. 84 т. 7 от Конституцията на Република България от
13 юли 1991 г.10).
Въпреки обещаващото начало след първата Конференция на ООН
по въпросите на околната среда редица международни кризи и
противопоставяния между държавите по време на Студената война
оставят постигането на изразените намерения по време на
конференцията през 1972 г. и разписани в нарочни декларация 11 и план
за действие 12 без видим резултат. Седемдесетте години на XX век (или
поне първата половина от тях) са години на разведряване в отношенията
между водещите сили на тогавашния двуполюсен свят в лицето на
Съединените американски щати (САЩ) и на Съюза на съветските
Във връзка с тази годишнина е издаден двуезичен алманах на български език и на
английски език със заглавие „25 години Министерство на околната среда и водите
(1990 – 2015)“, 274 стр., достъпен като дигитален източник на сайта на министерството
– б. а.
6
Вж. секция „История“ на интернет страницата на Регионална инспекция по околната
среда и водите – Благоевград <https://riosvbl.org/index.php/aboutus?showall=&start=1>.
7
Указ на Държавния съвет на Народна Република България, № 873/19.06.1976 г.
8
ДВ, бр. 14 от 16 февруари 1990 г. Това решение е взето и обнародвано в Държавен
вестник около година преди да бъде приета новата Конституция на Република България
от 13 юли 1991 г. – бел. авт.
9
ДВ, бр. 41 от 23 май 1997 г.
10
Според чл. 84 т. 7 от Конституцията на Република България от 13 юли 1991 г.,
Народното събрание „създава, преобразува и закрива министерства по предложение
на министър-председателя“.
11
Вж. пак Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm,
5-16 June 1972, UN Library, UN/SA Collection, с. 3-5.
12
Пак там, с. 6-28.
5
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социалистически републики (СССР или Съветския съюз). При все това
икономическите катаклизми, които понася „Западът“ вследствие от
първата и втората петролна криза (съответно през 1973 г. и 1979 г.) и
нововъзникналото обтягане на отношенията между САЩ и СССР 13 във
военен план (в контекста на атомното въоръжаване) и в идеологически
план обричат на неуспех втората конференция на ООН по въпросите на
околната среда през 1982 г., като дори Генералният секретар на ООН не
присъства на конференцията в Найроби 14.
Именно петролната зависимост, обаче, която излиза наяве през
1973 г. и 1979 г., но и последващите научни доказателства за вредите
върху околната среда и затоплянето на климата на Земята от емисиите на
парникови газове в атмосферата, причинени от човешката дейност чрез
добива и горенето на фосилни горива, ще се окажат на по-късен етап
крайъгълен камък в развитието на международното сътрудничество в
областта на околната среда и климата.
Още през осемдесетте години на миналия век теорията за
парниковия ефект и неговото въздействие върху климата на планетата 15
ще бъде научно обоснована и ще предизвика общественото внимание в
цял свят. В резултат на проведените научни изследвания и с оглед
разпространението на повече знания в тази област през 1988 г. е създаден
Междуправителственият панел за климатични промени 16 –
съвместно от Световната метеорологична организация и Програмата на
ООН за околната среда (UNEP).
С течение на годините екологичната тема продължава да набира
значимост и към нея се добавят и въпросите на човешкото развитие.
Ражда се нов термин, този за „устойчивото развитие“ на човечеството,
който за първи път се появява в доклад на ООН от края на 1987 г.,
изготвен от несъществуващата вече (поради временния характер на
нейното създаване) Световна комисия по околна среда и развитие с
По въпросите за петролните кризи и отношенията между „Изтока“ и „Запада“ в
посочения период вж. ВАИС, Морис, Международните отношения след 1945 г.,
София, Кама, 2004, 272 стр.
14
Report of the Governing Council on its session of a special character (10-18 May 1982),
General Assembly, Official Records: thirty seventh session, supplement No 25 (A/37/25), с.
2 (достъпен на интернет страницата на Дигиталната библиотека на ООН, както и на
интернет страницата на UNEP – б. а.).
15
По този въпрос вж. съвместния доклад на Stephen Seidel от американската агенция за
опазване на околната среда и консултанта Dale Keyes, Can we delay a greenhouse
warming? Тhe effectiveness and feasibility of options to slow a build-up of carbon dioxide in
the atmosphere., Washington, Office of Policy and Resource Management. Strategic Studies
Staff, 1983, частично достъпен на: <https://books.google.fr/books?id=zYkJAQAAIAAJ>.
16
Официална интернет страница на Междуправителствения панел за климатични
промени – <https://www.ipcc.ch/>.
13
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председател госпожа Гро Харлем Брундтланд – бивш министърпредседател на Норвегия.
В окончателния си доклад, озаглавен „Нашето общо бъдеще“ 17,
чието изготвяне е основната задача на нейното назначаване, Комисията
Брундтланд определя устойчивото развитие като „развитието, което
удовлетворява нуждите на настоящето, без да излага на риск
възможността на бъдещите поколения да удовлетворят своите
нужди“ 18. В доктрината и практиката е възприето, че понятието за
устойчиво развитие съдържа в себе си три основни взаимно допълващи
се компонента – икономически, социален и екологичен 19. Така, както
екологичният компонент е основен за устойчивото бъдеще на планетата,
така и икономическият компонент и социалният компонент са
задължителни, за да могат да бъдат „удовлетворени нуждите на
настоящето“ на обществата.
От Стокхолм до днес междуправителствените конференции на
ООН по въпросите на околната среда в този им формат (или Срещи на
върха за Земята, както стават известни впоследствие – на френски език:
Sommet de la Terre, или на английски език: Earth Summit) се провеждат
веднъж на десет години 20. Първоначалните подбуди за организирането
им, както и дневният ред на всяка една от тях са различни и съответстват
на определени обстоятелства, които са характерни за времето на тяхното
провеждане.
В Стокхолм, например, макар конференцията да е организирана
под егидата на ООН, инициативата идва предимно от шведската държава
и е обвързана със зачестилите проявления на киселинни дъждове в
световен мащаб 21.
Впоследствие, в годините около последващите конференции, се
наблюдава зачестяване на екстремни проявления на климата (проливни
дъждове, бури, урагани, наводнения, но и повишаване на средните
Докладът от 374 страници е достъпен в дигитализиран формат на сайта на
Дигиталната библиотека на ООН, на всички официални езици на организацията:
<https://digitallibrary.un.org/record/139811?ln=en>.
18
Пак там, с. 24 (версия на доклада на английски език).
19
Вж. AUBERTIN Catherine, VIVIEN, Franck-Dominique, Le développement durable,
enjeux politiques, économiques et sociaux, Documentation Française, 2006.
20
Последната подобна конференция се проведе през 2012 г. в Рио де Жанейро и
отбеляза 20-годишнината от конференцията в същия град през 1992 г. Следващата
Среща на върха за Земята е предвидена да се проведе през 2022 г. в Стокхолм и да
отбележи половин век от първите стъпки на международната общност в посочената
област – б. а.
21
Вж. пак BRISMAN Avi, Stockholm Conference, 1972. In: Chatterjee D.K. (eds)
Encyclopedia of Global Justice. Springer, Dordrecht, 2011, <https://doi.org/10.1007/978-14020-9160-5_655>.
17
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температури, суши, топене на полярните ледове с тенденция към
повишаване на нивото на моретата и океаните и други екстремни
метеорологични явления), от чиято динамика става ясно, че са
необходими обвързващи и значително по-навременни мерки и незабавни
действия от страна на международната общност. Усеща се осезаемо
необходимостта от поставяне на масата на проблемите, свързани с
екологията и бъдещето на планетата на по-голяма честота.
Повратен момент в тази насока е достигнат с проведената през
1992 г. Конференция на ООН по въпросите на околната среда и
развитието в Рио де Жанейро, Бразилия, която е третата подобна
конференция след Стокхолм и Найроби. Конференцията в Рио е може би
най-знаковата Среща на върха за Земята, провеждана до момента.
През 1992 г. много неща вече са се променили. Съветският съюз
се е разпаднал, а с това и Източният блок престава да съществува като
геополитическа монолитна структура. На политическата карта на света
се появяват нови държави, двуполюсният свят престава да съществува.
На конференцията в Рио присъстват рекорден брой държави спрямо
присъствалите на тези конференции досега 22, представени от техните
държавни глави или правителствени ръководители.
В резултат на нейното провеждане се подписват две
изключително важни международни конвенции, които допринасят за
засилването на международното сътрудничество в областта на околната
среда и на климата и за обличането му в правнообвързващи норми за
подписалите и ратифициралите тези конвенции държави. Става дума за
Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата 23 и
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие 24. Две години
по-късно към тях се добавя и трета конвенция (Конвенцията на ООН
за борба с опустиняването 25), чието обсъждане започва още в Рио де
Жанейро, но е подписана едва две години по-късно в Париж, през 1994
г. Тези три конвенции са нормотворческият резултат от Конференцията

Съгласно преглед на броя на присъстващите представители на държавите в докладите
от трите проведени конференции до 1992 г. включително – Стокхолм (1972 г.), Найроби
(1982 г.) и Рио де Жанейро (1992 г.). Този формат се универсализира все повече, с
увеличаването на броя на държавните представители по време на последващите
конференции в Йоханесбург (2002 г.) и наново в Рио де Жанейро (2012 г.) – б. а.
23
Достъпна на официалната интернет страницата на Депозитаря на ООН,
<https://treaties.un.org/>. Ратифицирана в България със закон, приет от 37-то Народно
събрание на 16.03.1995 г., обнародван в ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.
24
Пак там. Ратифицирана в България със закон, приет от 37-то Народно събрание на
29.02.1996 г., обнародван в ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.
25
Пак там. Ратифицирана в България със закон, приет от 38-то Народно събрание на
12.01.2001 г., обнародван в ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.
22
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в Рио де Жанейро през 1992 г. и се превръщат в основни източници на
международното публично право в областта на екологията като цяло.
Съгласно разпоредбите на Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата (РКООНИК), представители на присъединилите
се към конвенцията страни се събират ежегодно на така наречената
Конференция на държавите страни по конвенцията (Conference of Parties
– COP), като първата такава среща е през 1995 г. в Берлин. РКООНИК
влиза в сила година по-рано след достигане на необходимия брой
ратификации от подписалите конвенцията държави. Сред най-знаковите
конференции на страните по РКООНИК са COP3 в Киото през 1997 г.,
COP15 в Копенхаген през 2009 г. и COP21 в Париж през 2015 г. За
последно страните се събраха през ноември 2021 г. в Глазгоу за двадесет
и шестата си среща (COP26) 26.
В настоящата статия ще се спрем на две международни
споразумения, които са пряк резултат от две от тези срещи.
Основната цел на подписания през 1997 г. Протокол от Киото27
в рамките на COP3 e регулиране на емисиите на вредни парникови газове
в атмосферата от подписалите и ратифициралите го държави, с
определен процент надолу или нагоре спрямо нивата от приетата за
повечето държави базисна година – 1990 г., и съответно чрез прилагането
на конкретен компенсаторен механизъм. Въпреки че е подписан през
1997 г., Протоколът от Киото влиза в сила едва през 2005 г., след като
Русия е последната държава, ратифицирала това споразумение 28, за да
може то да влезе официално в сила според изискванията на
споразумението. САЩ така и не го ратифицират, въпреки че го
подписват, тъй като го намират за неизгодно за националната им
икономика и неотговарящо на стратегическите им интереси 29.
Китай, от своя страна, който към 2021 г. спори със САЩ за
мястото на първа икономическа сила в света, няма задължения по
отношение на първия обвързващ период на Протокола от Киото, който е
от 2008 до 2012 г., тъй като през 1997 г. Китай все още се счита за
развиваща се икономика. Първият обвързващ етап касае само
Списък на всички проведени COP досега е достъпен на официалната интернет
страница на РКООНИК, <https://unfccc.int/>.
27
Ратифициран в България със закон, приет от 39-то Народно събрание на 17.07.2002
г., обнародван в ДВ, бр. 72 от 25.07.2002 г.
28
Съгласно информация от историята по дати на ратификациите на Протокола от
Киото, достъпна на интернет страницата на Депозитаря на ООН – б. а.
29
Американският сенат единодушно отхвърля приемането на резолюция, даваща
възможност на президента на САЩ да пристъпи към ратификация на Протокола от
Киото. Действащият президент на САЩ по онова време, Джордж У. Буш, изтъква в
редица публични изявления, че Протоколът от Киото би имал отрицателни
икономически последици за американската икономика – б. а.
26
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индустриализираните държави и държавите в преход към пазарна
икономика (държавите от бившия Източен блок, в т. ч. и България), за
които се смята, че са допринесли в най-голяма степен за отрицателния
отпечатък върху климата от емисиите на национално ниво.
Много държави от така наречения „Трети свят“ нямат задължения
да намалят емисиите си през този първи период. В крайна сметка, поради
нежеланието на САЩ да ратифицират споразумението и поради неговия
неуспех от гледна точка на международното сътрудничество, няколко
индустриализирани държави, които са го ратифицирали, решават да се
оттеглят от Протокола от Киото, като първата от тях е Канада 30, която
обявява решението си през 2011 г., година преди да изтече първият
обвързващ период. През 2012 г. е подписано изменение на Протокола от
Киото, така нареченото Изменение от Доха 31, в рамките на срещите по
време на COP18. С него се цели подновяване и разширяване на
ангажиментите от 1997 г. по отношение на по-голям брой държави, както
и изменение на механизма с цел постигане на справедливо
разпределение на задълженията.
Изменението от Доха се отнася до нов обвързващ период – от 2012
г. до 2020 г., но то влиза в сила едва на 31 декември 2020 г., поради
недостигане на необходимия брой национални ратификации преди това,
което донякъде обезсмисля неговото прилагане. САЩ отново се
противопоставят, след като не са част от подписалите изменението, а
вече оттеглилите се от Протокола от Киото държави така и не се
присъединяват обратно към него. С това равносметката от прилагането
на Протокола от Киото и на изменящия го документ от Доха се оказва
белег за дълбоките различия между развиващите се държави, които го
подкрепят и част от водещите световни икономики, които не са готови
да загърбят геополитическите си интереси в името на борбата с
изменението на климата и да инвестират в едно по-екологично бъдеще.
Изключение от предходното заключение правят голяма част от водещите
икономики от Европейския съюз (ЕС), както и самият ЕС, с обявяването
на Европейския зелен пакт в края на 2019 г., за който ще стане дума, след
като разгледаме и второто международно споразумение, на което ще се
спрем. То също е част от усилията на международната общност да се
споразумее за всеобщи правнообвързващи действия, ограничаващи
глобалните емисии и повишаването на средната температурата на
Земята. Постигнато е през 2015 г. по време на двадесет и първата среща
на Конференцията на държавите страни по РКООНИК (COP21).
30
Съобщение за оттеглянето на Канада от Протокола от Киото,
<https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/application/pdf/canada.pdf.pdf>.
31
Ратифицирано в България със закон, приет от 43-то Народното събрание на
23.07.2015 г., обнародван в ДВ, бр. 60 от 07.08.2015 г.
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Основната цел на Парижкото споразумение 32 от 2015 г. е
ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2 градуса по
Целзий до 2050 г. спрямо прединдустриалната епоха. То е плод на
разговори и преговори, започнали през 2010 г. по време на
шестнадесетата среща на страните по РКООНИК 33. За да бъде
постигната заложената цел, акцент е поставен не само върху намаляване
на емисиите като цяло, но и върху широкото използване на все повече
възобновяеми енергийни източници, тъй като емисиите, предизвикани
от енергетиката, заемат голям дял от общите емисии на парникови
газове.
Парижкото споразумение е подписано от всички водещи световни
икономики, включително от САЩ и Китай, и влиза официално в сила на
4 ноември 2016 г., тридесет дни след като най-малко 55 страни по
РКООНИК, представляващи най-малко 55% от световните емисии на
парникови газове, депозират своите инструменти за ратификация,
приемане, утвърждаване или присъединяване 34. Към началото на месец
декември 2021 г. от 197 държави страни по РКООНИК 193 са
ратифицирали, приели, утвърдили или присъединили се към Парижкото
споразумение 35.
Оттеглянето на САЩ от споразумението по време на
администрацията на президента Доналд Тръмп за няколко месеца, което
влиза в сила на 4 ноември 2020 г., предизвиква полемика в цял свят и
създава усещането за обезсмисляне на поетите ангажименти и нова
крачка назад в глобалното сътрудничество за климата 36. Все пак новата
президентска администрация на САЩ, начело с новоизбрания президент
Джо Байдън, връщат САЩ в Парижкото споразумение в началото на
2021 г. 37
Емисиите не познават граници и без всеобщи усилия целите
никога не биха могли да бъдат постигнати, както светът постигна заедно
значителни резултати в посока възстановяване на озоновия слой,
32
Ратифицирано в България със закон, приет от 43-то Народното събрание на
21.10.2016 г., обнародван в ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.
33
Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29
November
to
10
December
2010,
FCCC/CP/2010/7/Add.1,
с.
3,
<https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf>.
34
Статус на ратификациите на Парижкото споразумение, официален сайт на
РКООНИК – <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification>.
35
Пак там. Сайтът препраща към официалния Депозитар на ООН за актуалния статус в
таблица по държави.
36
Joint Statement on the US Withdrawal from the Paris Agreement:
<https://unfccc.int/news/joint-statement-on-the-us-withdrawal-from-the-paris-agreement>.
37
UN Welcomes US Announcement to Re-join Paris Agreement: <https://unfccc.int/news/unwelcomes-us-announcement-to-rejoin-paris-agreement>.

89

частично разрушен от друг тип емисии, благодарение на подписването
на Протокола от Монреал 38 през 1987 г. Международната общност
тогава бързо осъзнава необходимостта от спешни действия и към днешна
дата болшинството от държавите по света (включително САЩ, Китай,
Русия и държавите от ЕС) не само са ратифицирали това споразумение,
но и прилагат неговите договорености, макар и да има документирани и
известни случаи на отклонения от ангажиментите от страна на Китай39 и
още няколко държави. Залогът на Парижкото споразумение обаче е
много по-голям от икономическа гледна точка и държави като Китай,
които догониха САЩ в икономическата надпревара, както и други
индустриализирани държави, не са готови да заплатят цената на
екологичния преход, обхващащ всички сектори, които цялостно да бъдат
преобразувани.
Поетите ангажименти на ниво универсална международна
организация, каквато е ООН, и чиито конвенции целят универсалност,
какъвто е случаят и с РКООНИК и Парижкото споразумение, намират от
години ясно отражение в политиките за енергетика и климат на ниво
ЕС 40. Това е видимо и днес в най-амбициозната политическа и
икономическа стратегия на ЕС за зелен преход. Посредством
Европейския зелен пакт 41 ЕС си поставя амбициозната цел да постигне
нулеви емисии на парникови газове на европейския континент до 2050
г., устойчива икономическа трансформация на ЕС, но и справедлив и
приобщаващ преход за всички, ефективно използване на ресурсите,
използване на възобновяеми енергийни източници, декарбонизация на
енергийния сектор, кръгова икономика и др.
По данни на Европейската комисия производството и
потреблението на енергия допринася за 75 % от общите емисии на
вредни паркови газове в атмосферата 42 на целия европейски континент.
Освен енергетиката, други основни източници на вредни емисии
са индустрията, транспортът и земеделието. Това са и някои от сферите,
38
Ратифициран с Указ на Държавния съвет на Народна Република България, №
2235/17.10.1989 г.
39
OZONEWS, Volume XIX, 30 May 2019 issue, бюлетин, достъпен на интернет
страницата на UNEP <https://www.unep.org/ozonaction/resources>, oсноваващ се на
научна статия в списание Nature, <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4>.
40
За повече информация вж. официалните раздели в сайта на Европейската комисия,
отнасящи се до работата на Генерална дирекция „Действия по климата“ и на Генерална
дирекция „Енергетика“, съответно на <https://ec.europa.eu/clima/index_en> и на
<https://ec.europa.eu/energy/home_en>.
41
Вж. пак в раздела на Генералната дирекция „Действия по климата“ и на
<https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal_en>.
42
<https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-andgreen-deal_en>.
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в които човечеството е постигнало най-голям напредък. Поради
въглеродния отпечатък, който оставя, енергетиката е важен и основен
компонент от Европейския зелен пакт, както от гледна точка на борбата
срещу климатичните промени и защитата на околната среда, така и по
отношение на въпросите, свързани със сигурността. Тези въпроси не се
отнасят само до така наречената енергийна сигурност, но и до
националната сигурност на държавите и техните енергийни интереси 43.
Редно е да се спомене, че международното сътрудничество по
изменението на климата не се изчерпва само с провеждането на
междуправителствени конференции с участието на държавите като
субекти на международното публично право и поемането на задължения,
които, уви, невинаги се спазват. Международното сътрудничество се
материализира и на много други нива, включително и в научната сфера,
отново с участието на държавите.
Ражда се така наречената „научна дипломация“ 44 по отношение
на въпросите за климата, по подобие на международното сътрудничество
в космоса и това в ЦЕРН. Такава е ролята на вече споменатия
Междуправителствен панел за климатични промени, такава е ролята и на
редица междуправителствени научни проекти в сферата на енергетиката,
която е основен източник на парникови газове в атмосферата, ако не е и
най-замърсяващият отрасъл в глобален мащаб.
Такъв научен проект е например Международният термоядрен
експериментален реактор 45 (ITER), който се строи в областта на гр.
Кадараш, Южна Франция, и е показателен за сътрудничеството на
международната общност в изграждането на революционен и неутрален
по отношение на климата източник на енергия 46. В него сред други
водещи участници участват едновременно САЩ, ЕС, Япония, Русия и
Китай.
По въпроса, свързан с взаимодействията между климатични предизвикателства,
енергийна сигурност и стратегически интереси, вж. PAILLARD, Christophe-Alexandre,
Le problème de l’énergie dans les relations internationales, Annuaire français de relations
internationales, 2019, volume XX, Université Panthéon-Assas, Centre Thucydide, с. 9971011. Вж. също така монографията на КОБУРОВ, Тодор, Ситуационен
външнополитически анализ в областта на сигурността, Кинг, 2009, в която авторът
разглежда основни теоретични и практически въпроси, засягащи темата за сигурността
в международните отношения и изгражда широк приносен анализ в тази област.
44
По въпроса за симбиозата между наука и дипломация вж. пространното интервю с
бележития наш учен проф. Александър Янков, публикувано в списание
„Дипломация“, брой 1 от 2008 г., издание на Дипломатическия институт към
Министерството на външните работи, с. 5-20.
45
Вж. официалната интернет страница на проекта, прераснал в международна
организация, създадена през 2006 г., <https://www.iter.org/>.
46
Пак там. На заглавната страница и в техническото описание на проекта.
43
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Новите технологии и научно-техническото сътрудничество са
ключови както за енергийния, така и за екологичния преход като цяло.
По същия начин, както е предизвикал появата на рискове за енергийната
и климатичната устойчивост на планетата, технологичният прогрес в
условията на експоненциален технологичен напредък през XXI век, но и
при условия на ясно изразена воля и съгласие между държавите, е
способен да допринесе за тяхното смекчаване и дори изолиране. За това
обаче, освен обществена и политическа воля, е необходимо да бъде
приета и приложена съответна правна регламентация, която да вземе
предвид всички важни компоненти на устойчивото развитие, за които
стана дума по-горе.
В заключение можем да затвърдим едно неоспоримо впечатление,
че международното сътрудничество по изменението на климата и по
въпросите на околната среда като цяло е един изменящ се процес, който
предполага върхове и спадове и често зависи от волята на държавите в
определен момент от действащата политическата реалност в тях.
Международната система, в която се развиват тези процеси, е
донякъде, да я наречем, „спираловидна“ – въпреки че Срещите на върха
за Земята са тези, на които се обсъждат на всеки десет години въпросите
на планетата, постепенно ролята на тези международни конференции
бива „иззета“ от съществуващите благодарение на тях международни
конвенции и на регулярно провежданите срещи на страните по тях.
Без съмнение най-голямо въздействие по отношение на въпросите
за климата, както и на широкия политически и обществен отзвук, който
те предизвикват, са ежегодните срещи на страните по РКООНИК,
изготвена в рамките на Конференцията на ООН по проблемите на
околната среда и развитието през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.
Това за сетен път доказва, че всички тези процеси не се развиват
самостоятелно и успоредно едни от други, а са плод на десетилетия
усилия и етапи от развитието на международното сътрудничество в
изследваната област.
Липсата на предвидимост и солиден ангажимент от страна на
всички държави в този подотрасъл на международните отношения е
това, което прави сътрудничеството проблематично в определени
моменти от неговото развитие. Възможни са различни сценарии оттук
нататък, но едно е сигурно – без постигането на нужното равновесие и
баланс, но и на взаимноизгодни геополитически решения, кризите и
бъдещите конфликти трудно биха могли да бъдат избегнати... А домът
ни все пак е общ.
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