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ПОСВЕЩАВА СЕ НА
80-ГОДИШНИНАТА НА
ПРОФ. Д-Р МИЛАН МИЛАНОВ
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ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ПРОФ. МИЛАН МИЛАНОВ!
Уважаеми проф. д-р Миланов,
За всеки човек подобна дата е знаменателно и вълнуващо
събитие – равносметка на преживяното, повод за осмисляне на
настоящето и опит за предвиждане на бъдещето. През своя
дългогодишен професионален, академичен и житейски път Вие сте дали
своя принос за утвърждаване на значими ценности и човешки
добродетели в живота на българското общество. Гордост за България е
и фактът, че Вие сте известен извън пределите на страната ни като
достоен неин представител, в официално и лично качество. Българската
общественост Ви познава като талантлив журналист и публицист, като
дипломат от кариерата, като представител на академичната общност.
Особено място във Вашия богат жизнен път заема дейността Ви
на дипломат, оставил дълбоки и трайни следи в историята и практиката
на нашата двустранна (Франция) и многостранна (ООН, ЮНЕСКО,
Съвета на Европа) дипломация. След присъединяването на страната ни
към Европейския съюз Вие бяхте и директор на Дипломатическия
институт и създател на сп. „Дипломация“.
Под Вашето ръководство катедра „Международно право и
международни отношения“ се изгради като авторитетно научно звено,
едно от най-добрите в рамките на Югозападния университет „Неофит
Рилски“. Лично Ваша заслуга е създаването на клуб „Млад дипломат“,
въвеждането на иновационни учебни курсове, подготовката и
израстването на млади преподаватели, докторанти и студенти.
Съставителството на настоящия брой бе улеснено от искреното
желание на множество колеги от различни области да участват със свои
материали в изданието. По този необичаен и красив начин колегите
изразиха личното си уважение към творческата личност на проф. д-р
Милан Миланов.
Проф. Миланов, Вие напълно заслужавате това признание! На
академичната общност са добре известни Вашето трудолюбие и
творческо дръзновение, на които колегите се възхищават. Вие
притежавате основни човешки добродетели, които са пример за всяко
поколение – родолюбие, силно синовно чувство и преданост към
семейството, вяра в творческите възможности на човека, скромност в
личния живот. През целия си живот Вие отстоявате принципа, че във
взаимното уважение и обич се крие истинската красота на човешките
взаимоотношения, която прави живота на отделния човек съдържателен
и смислен.
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От името на всички колеги от катедра „Международно право и
международни отношения“ и Правно-историческия факултет Ви желая
здраве, дълголетие, самочувствие за пълноценно професионално и
личностно реализиране и с присъщата си всеотдайност да продължавате
да подпомагате младите учени в тяхното професионално развитие и
израстване. В лично качество съм безкрайно благодарна на съдбата, тъй
като животът рядко предлага срещи с хора като Вас, както и за
изключителната душевна щедрост, която проявихте към мен.
Проф. д-р Габриела Белова
Декан на Правно-историческия факултет
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КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКАТА НА
СИГУРНОСТ НА ЕС 1
(РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА)
Проф. д-р Жасмин Попова
Резюме: Статията разглежда фактическата обстановка по делото
Rosneft и преюдициалното запитване, юрисдикцията на Съда на
Европейския съюз в сферата на Общата външна политика и
политиката на сигурност, съдебния контрол за законосъобразност.
Представя се състоянието, респ. развитието на юриспруденцията на
Съда в материята, свързана с неговата собствена компетентност по
отношение на ОВППС, в контекста на проблемите на основните права
след влизането в сила на Договора от Лисабон.
Ключови думи: Съд на Европейския съюз, юрисдикция, съдебен контрол
за законосъобразност, Обща външна политика и политика на сигурност,
преюдициално запитване.
COMPETENCES OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU IN THE
FIELD OF EU'S COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
(DEVELOPMENT OF JUDICIAL PRACTICE)
Prof. Zhasmin Popova, PhD
Abstract: This article looks at the factual situation of the Rosneft case and the
reference for a preliminary ruling, the jurisdiction of the Court of Justice of
the European Union in the sphere of the Common Foreign and Security Policy,
the judicial review of lawfulness. What is presented is the status, respectively
the development of the jurisprudence of the Court of Justice in matters relating
to its own competences with regard to the CFSP within the context of
fundamental rights issues following the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Keywords: Court of Justice of the European Union, jurisdiction, judicial
review of lawfulness, Common Foreign and Security Policy, reference for a
preliminary ruling.
В Становището си във връзка с присъединяването на ЕС към
ЕКПЧ (А-2/13 (EU:C:2014:2454) едно от идентифицираните от Съда на
2

По-нататък в текста „ОВППС“.
Този въпрос продължава да бъде предмет на обсъждане в рамките на помощния орган
на Съвета – Работната група „Основни права, гражданско право и свободно движение
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ЕС несъответствия на проекта за Споразумение с правовия ред на Съюза
е свързано с юрисдикцията на Съда на ЕС относно правните актове на
Съюза в сферата на ОВППС (точки 251-257 от Становището).
Изключително лаконичен по обосновката на това несъответствие, Съдът
се задоволява да отбележи, че „..все още не е имал възможност да уточни
границите на компетентността си в областта на ОВППС,
произтичащи от посочените разпоредби“ (т. 251).
Настоящата статия е опит да се представи състоянието, респ.
развитието на юриспруденцията на Съда в материята, свързана с неговата
собствена компетентност по отношение на ОВППС, в контекста на
проблемите на основните права след влизането в сила на Договора от
Лисабон и след постановяването на Становището. Изложението визира
само въпроси, които се отнасят до компетентността за осъществяване на
наднационален съдебен контрол за законосъобразност по отношение на
международните актове на Съюза (вътрешноправни актове на Съвета,
съдържащи „ограничителни мерки“ или индивидуални актове) във
връзка със съответствието им с основните права, като извън обхвата ѝ
остават тези съдебни решения, в които Съдът се произнася по
процедурата или по правните основания на атакуваните актове .
В основата на текста лежи анализът на последното към момента
решение на Съда на ЕС по въпроса С-72/15 Rosneft 3, като на места също
се реферира и към някои предходни съдебни решения, относими към
разглеждания проблем4. В това решение, обект на коментари в правната
литература на някои държави членки 5, за пръв път Съдът се произнася
експлицитно по компетентността си относно контрола за валидност
посредством тълкуване в рамките на преюдициално запитване, на актове,
приети от Съюза в областта на ОВППС. След кратко представяне на
фактическата обстановка по делото Rosneft и преюдициалното запитване
(І), изложението ще се концентира върху следните въпроси :
II. юрисдикцията на Съда на ЕС в сферата на ОВППС –
нормативната уредба;
на хора“ (FREMP). Всякакви прогнози за евентуално приключване на тази продължила
вече десетилетия процедура биха били чисто спекулативни и неуместни.
3
РЕШЕНИЕ НА СЪДА от 28 март 2017 ECLI: EU: C: 2017:236 по дело С-72/15 Rosneft.
4
Такива са решенията по делата Парламент / Съвет C-130/10, EU:C:2012:472, Съвет /
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft ,C-348/12 P, EU:C:2013:776, Парламент /
Съвет C-658/11, EU:C:2014:2025, Gbagbo и др. / Съвет, C-478/11 P—C-482/11 P, EU: C:
2013:258, Elitaliana / Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU: C: 2015:753, H / Съвет на ЕС и
Европейска комисия, C-455/14 P ECLI: EU: C:2016:569.
5
Като например .Julien Juret. L’arret Rosneft (C-72/15): vers une normalisation ou une
complexification du controle juridictionnel de la PESC? – European Legal Studies, Case Notes
3/2017, College of Europe, Brugge; M. Bierne. Controle de validite des actes PESC: la Cour
de Justice est competente dans certains cas.- www.ceje.ch.
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o
o
ДФЕС.

IІІ. съдебния контрол за законосъобразност:
А. жалбата за отмяна по чл.263 ДФЕС;
Б. преюдициалната процедура за валидност по чл. 267

І. Фактическата обстановка и преюдициалното запитване
През 2014 г. в отговор на действията на Русия, целящи да
дестабилизират положението в Украйна, Съветът приема ограничителни
мерки. Тези мерки се изразяват в замразяване на средства, забрана за
влизане на територията на ЕС на списък лица и икономически
образувания, като се налагат ограничения върху някои финансови
операции и върху износа на определени изделия и чувствителни
технологии, ограничава се достъпът на някои руски образувания до
капиталовия пазар и се забранява предоставянето на услуги, необходими
за някои свързани с нефт операции. С изцяло политически характер тези
ограничения са оформени в два правни акта: Решение 2014/512/ОВППС
на Съвета от 31 юли 2014 година, прието на основание чл. 29 ДЕС,
разпоредба, включена в дял V, глава Втора от ДЕС, т.е. спадаща в
ОВППС, и Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от същата дата – 31 юли
2014 година, приет на съвместно основание на горепосоченото Решение
и на чл.215 ДФЕС, визиращ приемането на ограничителни мерки по
отношение на физически или юридически лица.
Руското дружество Rosneft Oil Company OJSC (Rosneft), чиито
дейности включват проучване, добив и рафиниране на нефт, както и
продажба на суров нефт и газ в Русия и в чужбина, е сред засегнатите от
приетите мерки. Тъй като съгласно чл. 29 ДЕС държавите членки са
длъжни да следят за съответствието на националните им политики с
позициите на ЕС в сферата на ОВППС, приетите от Съвета горепосочени
актове са транспонирани в правния ред на Обединеното Кралство (ОК)
чрез съответна национална уредба, предвиждаща наказателни санкции за
нарушението на Регламент (ЕС) № 833/2014.
В този контекст Rosneft решава да атакува по съдебен ред
съвкупността от ограничителните мерки на две нива: от една страна –
чрез жалба пред Общия съд от 9.10.2014 г. за отмяна на Решение
2014/512/ОВППС на Съвета и Регламент № 833/2014 на основание чл.
263, §4 ДФЕС 6, и от друга – чрез жалба от 20.11. 2014 г. пред британския
Дело Т-715/14, Rosneft Oil Company OJSC срещу Her Majesty’s Treasury (британската
хазна), The Secretary of State for Business, Innovation and Skills (министърът по въпросите
на бизнеса, иновациите и професионалните умения), и The Financial Conduct Authority
(британският орган за контрол върху финансовия сектор („FCA“), суспендирано в
6
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съд – Висшия съд на Англия и Уелс, общо гражданско отделение (High
Court of Justice, England and Wales, Queen’s Bench Division), с които
оспорва валидността от гледна точка на правото на Съюза на
ограничителните мерки, приети от Съвета спрямо това дружество, както
и на изпълнителните мерки, приети от Обединеното кралство въз основа
на актовете на Съвета. Националният съд , който е сезиран с искане да се
произнесе относно валидността на национален акт, който въвежда в
националното право актове на Съюза, приема, че за да се произнесе по
спора, следва да определи, дали някои разпоредби от Решение 2014/512
и от Регламент № 833/2014 са невалидни, което не би могъл да направи,
без да отправи към Съда преюдициално запитване. Така в съответствие с
решението на Съда на ЕС по дело Foto-Frost (314/85, EU: C: 1987:452),
според което единствено Съдът на ЕС има право да обявява за невалиден
акт от правото на Съюза, националният съдия решава да спре
производството и да сезира Съда на ЕС с преюдициално запитване.
Първият преюдициален въпрос на запитването, с което по
същество се иска от Съда да установи валидността на актовете на Съвета
и на Обединеното кралство, визира изрично юрисдикцията на Съда на ЕС
в сферата на ОВППС – компетентността му да осъществи съдебен
контрол за законосъобразност върху Регламента и / или Решението на
Съвета в рамките на преюдициална процедура.
ІІ. Юрисдикцията на Съда. Правният режим според
Договорите
В съответствие с чл. 19, § 1 ДЕС Съдът разполага с обща
компетентност да осигурява спазването на правото при тълкуването и
прилагането на Договорите. Изключенията от този принцип са изрично
предвидени в Договорите. Според установената практика на Съда
нормите, които въвеждат изключение от правилото за общата
компетентност на Съда, трябва да бъдат тълкувани ограничително. 7 Така
първичното право (чл. 24, § 1 ДЕС и чл. 275, § 1 ДФЕС) въвежда такова
изключение (Carve out), от което следва правилото, че Съдът по
принцип няма компетентност по отношение на разпоредбите на
първичното право относно ОВППС, както и по отношение на актовете,
приети въз основа на тези разпоредби. 8
очакване на решението на Съда по дело С-72/15 и приключено след постановяването
му.
7
Вж. например решение Парламент / Съвет, C-658/11, EU: C: 2014:2025, т. 70 и Elitaliana
/ Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU: C: 2015:753, т. 42.
8
Тук е мястото да припомним, че съгласно член 4, § 1 и член 5, § 2 ДЕС всички области
на компетентност, които не са предоставени на Съюза, принадлежат на държавите
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Същевременно самото това изключение съдържа две дерогации
(„изключения от изключението“) (Claw back) 9 – две изрични хипотези,
при които на Съда е предоставена юрисдикция по отношение на някои
актове в областта на ОВППС. От една страна, това е компетентността на
Съда да следи за спазването на условието за взаимно зачитане,
предвидено в член 40 ДЕС, 10 т.е. разпоредбата, която позволява контрола
за валидността на актовете от областта на ОВППС, когато те влизат в
противоречие с правилата извън ОВППС (означавана също като
„клаузата за незасягане“ на разграничителната линия между ОВППС и
другите видове актове.) 11 От друга страна, Съдът е оправомощен да
проверява законосъобразността на определени решения, посочени в член
275, § 2 ДФЕС, съгласно който Съдът е компетентен да се произнася по
жалби, подадени при условията, предвидени в член 263, § 4 ДФЕС,
отнасящи се до контрола за законосъобразност на решенията,
предвиждащи ограничителни мерки спрямо физически или юридически
лица, приети от Съвета на основание дял V, глава 2 от Договора за
Европейски съюз 12. Следователно, в случаите, в които са налице тези
„изключения от изключенията“, действа общият режим на чл. 19 ДЕС.
Какъв е обхватът и характерът на „ограничителните мерки“ –
понятие, което не е легално дефинирано в Договорите, макар и
използвано в разпоредбите на чл. 215, § 2 ДФЕС (който предвижда
приемането на такива мерки „по отношение на физически или
юридически лица, недържавни групи или образувания“) и вече цитирания
чл. 275, § 2 ДФЕС (който включва тези мерки сред актовете, които
членки. В съответствие с това националните юрисдикции остават компетентни в
случаите, в които съставителите на Договорите не са предоставили компетентност на
Съда на ЕС. Типични примери за това в сферата на ОВППС са нарушенията на основни
права в рамките на различните видове операции и граждански или военни мисии
ОВППС, които по начало остават извън обхвата на наднационалния съдебен контрол, и
тъй като държавити членки са тези, които реализират тези мисии, техните юрисдикции
осъществяват съдебния контрол за законосъобразност.
9
Carve out и Claw back според формулите, използвани от Генералния адвокат в
Заключението му от 25 май 2016 г. по дело С- 72/15.
10
Чл. 40 гласи: „Осъществяването на [ОВППС] не засяга прилагането на процедурите и
съответния обхват на правомощията на институциите, предвидени в Договорите с оглед
упражняването на областите на компетентност на Съюза, посочени в членове 3-6 от
[ДФЕС]. По същия начин осъществяването на политиките, посочени в тези членове, не
засяга прилагането на процедурите и съответния обхват на правомощията на
институциите, предвидени в Договорите с оглед упражняването на областите на
компетентност на Съюза съгласно [главата относно ОВППС]“.
11
Настоящата статия не разглежда хипотезата на чл. 40 ДЕС.
12
По този текст има значима съдебна практика като напр. решения Комисия и др. / Kadi,
C-584/10 P, C-593/10 P и C-595/10 P, EU: C: 2013:518; Съвет / Manufacturing Support &
Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU: C: 2013:776, Bank Melli Iran / Съвет, T-35/10,
T-7/11, EU:T:2013:397; Hassan / Съвет, T-572/11, EU:T:2014:682.
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подлежат на контрол за законосъобразност)? Очевидно става дума за
мерките, които по същността си представляват санкции и създават
ограничения за упражняването на някои права , като целта им е да убедят
или принудят извършителя на укоримото поведение да го преустанови
или промени 13. В съответствие с Договорите санкционният режим на
Съюза се реализира чрез решение, прието съгласно глава 2 на дял V от
ДЕС, което предвижда прекъсването или ограничаването, изцяло или
частично, на икономическите и финансови отношения с една или
няколко трети страни (чл. 215, § 1 ДФЕС) , или чрез решение, също
прието съгласно глава 2 на дял V от Договора за Европейския съюз, което
предвижда „ограничителни мерки по отношение на физически или
юридически лица, недържавни групи или образувания“(чл. 215, § 2) –
хипотезата, относима към разглеждания казус. Следва да се отбележи, че
обхватът на актовете, които дефинират ограничителните мерки, е
определен чрез рефериране към определени физически или юридически
лица, а не чрез обективни критерии. Когато са насочени към точно
определени частноправни субекти, тези актове са индивидуални
решения.
Характерно за ограничителните мерки, както и за всички актове в
сферата на ОВППС, е, че Договорите изрично изключват възможността
в тази сфера Съюзът да приема „законодателни актове“ (чл. 24 § 1 и чл.
31, § 1 ДЕС).
В конкретния случай по делото Ростнефт атакуваните санкции са
целеви мерки, визиращи сътрудничеството и обмена с Русия, които найобщо съдържат забрани за физически и юридически лица от ЕС да
установяват договорни отношения с определени руски държавни
компании и банки и да предоставят на последните достъп до финансовите
пазари. Тези санкции са уредени в два акта на Съвета: Решение на
Съвета 2014/512/ОВППС и Регламент на Съвета 2014/833/ЕС по
прилагане на Решението. По отношение на Решението, прието на
основание на чл. 29 ДЕС от главата, посветена на ОВППС, което изразява
позицията на Съюза, по начало е изключена компетентността на Съда на
ЕС за съдебен контрол ( чл. 275, § 1 ДФЕС). Независимо че „държавите
членки гарантират, че техните национални политики съответстват на
решението ОВППС, самото решение не е задължително за физическите
и юридически лица. Регламентът, приет на основание чл. 215 ДФЕС, е
способът, чрез който се въвеждат в действие санкциите по Решението
ОВППС, като самият той не е мярка, основана на ОВППС.

Вж. в този смисъл решение National Iranian Oil Company / Съвет по делоC-440/14 P,
EU: C: 2016:128, точка 82.
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Следва да се отбележи, че в случая по съдържание и
формулировка двата акта са почти идентични. Това обстоятелство, както
и детайлността на разпоредбите им, е основанието за Rosneft да
поддържа, че Съветът е нарушил процедурата по чл. 215 ДЕС за
привеждане в действие на Решението ОВППС, както и че Решението на
Съвета в случая е законодателно по същество. Тази позиция се отхвърля
от Съда, който се позовава на различните процедури, използвани при
приемането на Решението и Регламента по казуса (чл.24 ДЕС), от
процедурата, предвидена в чл. 289 ДФЕС за квалифицирането на даден
акт за законодателен (обикновената процедура по чл. 289, § 1 или
специалната по чл. 289, § 2). 14
Няма съмнение, че правомощията на Съда в сферата на ОВППС,
предоставени му от първичното право, са ограничени, като при това
конкретните граници на неговата компетентност не са очертани напълно
ясно. Това обстоятелство от своя страна дава възможност на Съда чрез
тълкуване на относимите разпоредби от Договорите сам да уточнява
обхвата на своята компетентност по отношение на ОВППС. Делото
Rosneft е пример в това отношение. Но и преди него в поредица от други
казуси Съдът постановява, че разпоредбите, изключващи неговата
компетентност да се произнася по валидността и тълкуването на актове
на ЕС, са изключения и следва да се тълкуват ограничително. Според
него обстоятелството, че дадени решения спадат в обхвата на сферата на
ОВППС, не може непременно да доведе до изключване на
компетентността на съда на Съюза 15. Така той приема, че е компетентен
по отношение на актове, които, въпреки че са приети в контекста на
ОВППС, се основават на хоризонтални правни основания или на
основания извън областта на ОВППС, които могат да бъдат както
материалноправни 16, така и процесуалноправни 17. Освен за правното
основание на даден акт, Съдът държи сметка и за това, дали по своята
същност въпросният акт спада към ОВППС. Така в решението по дело
Elitaliana / Eulex Kosovo C-439/13 P, по жалба за отмяна на мерки, приети
в изпълнение на мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в
Косово (EULEX KOSOVO), Съдът постановява, че „[…] спорните мерки,
чиято отмяна се иска поради нарушение на правните норми, приложими
към обществените поръчки, се отнасят до възлагане на обществена
поръчка, от която са произлезли разходи за сметка на бюджета на
Точки 91-92.
Вж. в този смисъл решения от 24 юни 2014 г., Парламент / Съвет, C-658/11, EU: C:
2014:2025, т. 69-74 и от 12 ноември 2015 г., Elitaliana / Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU: C:
2015:753, т. 43-50.
16
Решение Elitaliana / Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU: C: 2015:753, т. 41-50.
17
Решение Парламент / Съвет C-658/11, EU: C: 2014:2025, т. 69-74.
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Съюза. От това следва, че въпросната поръчка попада в обхвата на
разпоредбите на Финансовия регламент“ и че „[п]редвид характерните
за разглеждания случай обстоятелства, не може да се приеме, че
обхватът на изключението от компетентността на Съда, предвидена
в член 24, параграф 1, втора алинея, последно изречение ДЕС и в член 275
ДФЕС, се отнася до компетентността на Съда да тълкува и прилага
разпоредбите на Финансовия регламент в областта на възлагането на
обществени поръчки“ (точки 48-49).
За да обоснове съдебния контрол, Съдът се позовава на
основополагащия принцип на „правовата държава“, като отбелязва, че
„...самото наличие на ефективен съдебен контрол, чието
предназначение е да гарантира спазването на разпоредбите от правото
на Съюза, е неделимо свързано със съществуването на правовата
държава.“ 18
Така тезата на Съда, защитавана в редица решения, вкл. и в
Rosneft, на база тълкуването на чл. 24, § 1 ДЕС и чл. 275 ДФЕС е, че не
всички актове от областта на ОВППС по принцип, автоматично, са
изключени от обхвата на контрола му. Решението по дело H срещу
Съвета е също сред примерите, в които Съдът обосновава допустимостта
на съдебен контрол върху акт от сферата на ОВППС, като счита, че
обхватът на ограничението на компетентността му, предвидено в чл. 24,
§ 1, ал. 2 ДЕС и чл. 275 ал. 1ДФЕС „..не може да се простира дотам, че
да изключи компетентността на Съда да осъществява контрол върху
актовете за управление за личния състав — свързани с командированите
от държавите членки служители — чийто предмет е да отговарят на
нуждите на тази мисия на театъра на операциите“ 19. Според Съда
тази компетентност „произтича, съответно, що се отнася до контрола
относно законосъобразността на тези актове, от член 263 ДФЕС, а що
се отнася до споровете в областта на извъндоговорната отговорност
— от член 268 ДФЕС, във връзка с член 340, втора алинея ДФЕС, като
се вземат предвид член 19, параграф 1 ДЕС и член 47 от Хартата на
основните права на Европейския съюз.“ 20
III. Съдебният контрол за законосъобразност
В съответствие с постоянната съдебна практика контролът за
законосъобразност на актовете на Съюза, който Съдът осигурява въз
Решение H / Съвет на ЕС и Европейска комисия, C-455/14 P ECLI:EU:C:2016:569, т.
41.
19
Решение H / Съвет на ЕС и Европейска комисия, C-455/14 P ECLI:EU:C:2016:569, т.
55 и цитираната там съдебна практика.
20
Т. 58 от цитираното по-горе решение С-455/14 Р.
18
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основа на Договорите, почива на две допълващи се съдебни
производства, уредени съответно в членове 263 и 277 ДФЕС (жалбата за
отмяна) и член 267 ДФЕС (преюдициалния контрол за валидност) 21.
А. Жалбата за отмяна по чл. 263 ДФЕС
Тъй като по разглежданото дело се визират два различни акта,
следва да се обсъди съдебната компетентност по всеки един от тях
поотделно.
По отношение на Регламент на Съвета 2014/833/ЕС общото
становище на страните в процеса е, че Съдът има юрисдикция по
отношение контрола за законосъбразност на този акт на основание чл. 19,
§ 1 ДЕС, тъй като по своята същност той не е акт на ОВППС. Такова е и
становището на Генералния адвокат по делото, споделено от Съда в
решението му (т. 106-107).
Що се отнася до съдебната компетентност по отношение на
Решението 2014/512/ОВППС, страните по делото и встъпилите държави
членки обосновават различни позиции по въпроса:
Според Rosneft Съдът разполага с такава компетентност и
основанията за това могат да се открият в общите принципи на правото
на ЕС и в чл. 47 от Хартата на основните права.
Съветът и държавите членки поддържат, че този акт е
изключен от съдебния контрол. Като цяло те, както и Комисията,
оспорват довода, че Решение 2014/512 съдържа ограничителни мерки
спрямо физически или юридически лица, тъй като според тях
съдържащите се в него мерки се прилагат към обективно определени
положения и към категория лица, посочени общо.
За да се произнесе, Съдът анализира и тълкува последователно
отделните текстове на Решението, като взема предвид характера на
ограничителните мерки, които те въвеждат. В този контекст той
припомня установената си практика относно приликите на
ограничителните мерки с актовете с общо приложение, като отбелязва,
че на практика редица решения в сферата на ОВППС имат в известна
степен хибриден характер, тъй като разкриват характеристики както на
актове с общо приложение, доколкото забраняват определени действия
на цяла категория адресати, определени общо и абстрактно, така и на
съвкупност от индивидуални решения по отношение на отделни лица и
Решения от 23 април 1986 г., Les Verts / Парламент, 294/83, EU: C: 1986:166, т. 23, от
25 юли 2002 г., Unión de Pequeños Agricultores / Съвет, C-50/00 P, EU: C: 2002:462, т. 40
и от 3 октомври 2013 г., Inuit Tapiriit Kanatami и др. / Парламент и Съвет, C-583/11 P,
EU: C: 2013:625, т. 92 и С-72/15 т. 66.
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образувания 22. По отношение на мерките с общо приложение,
съдържащи се в Решението, съдът приема, че няма компетентност.
По отношение на мерките, които според него по същността си
представляват индивидуални решения, Съдът приема, че възможността
те да бъдат обжалвани пред Съда „възниква на основание член 275, втора
алинея ДФЕС именно поради същността им на индивидуални решения“
(т. 103 и цитираната съдебна практика). Така позицията на Съда,
основана на чл. 24, § 1, ал. 2 последно изречение ДЕС и на чл. 275, ал. 2
ДФЕС, е, че системата за съдебна защита на ЕС включва контрола за
законосъобразност на решенията на Съвета, които предвиждат
приемането на ограничителни мерки спрямо физически или юридически
лица в рамките на ОВППС (т. 65 и т. 107).
Б. Преюдициална процедура за валидност по чл. 267 ДФЕС
Без съмнение допустимостта на преюцициалното произнасяне по
валидността на актовете в сферата на ОВППС е най-същественият нов
момент в практиката на Съда в тази област, който всъщност обуславя
значимостта на разглежданото съдебно решение.
Заслужава да припомним, че по този въпрос, по който Съдът
никога преди това не е вземал отношение, има категорична позиция на
Генералния адвокат J. KOKOTT по Становище 2/13 за липсата на
преюдициална компетентност за контрола за валидност на правните
актове на Съюза в сферата на ОВППС 23.
В рамките на делото Rosneft позицията на Съвета и на встъпилите
държави членки е, че в съответствие с първичното право (чл. 24, § 1 ал.
2, последно изречение ДЕС и чл. 275 ДФЕС) Съдът не е компетентен да
се произнесе преюдициално относно валидността на Решение 2014/512.
Според Комисията горецитираните текстове не изключват тази
възможност, при условие че, от една страна, сезиралият националната
юрисдикция жалбоподател по главното производство отговаря на
условията по чл. 263, ал. 4 ДФЕС, и, от друга, предмет на производството
е разглеждането на законността на ограничителни мерки срещу
физически или юридически лица. Комисията счита, че в конкретния казус
тези условия не са изпълнени.

Вж. в този смисъл Решение от 3 септември 2008 г. по дело Kadi и Al Barakaat
International Foundation / Съвет и Комисия, C-402/05 P и C-415/05 P, точки 241-244.
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Заключение на генералния адвокат Kokott в производство за даване на становище
2/13, EU: C: 2014:2475, точки 100-101.
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В решението си Съдът (както и Генералният адвокат по делото 24)
приема, че е компетентен да се произнесе преюдициално относно
валидността на акт – Решение на Съвета приет въз основа на разпоредби,
които се отнасят до ОВППС. Според него тази компетентност не е обща,
а е обусловена от предмета на преюдициалното запитване, който следва
да бъде или проверката на законосъобраност от гледна точка на чл. 40
ДЕС (хипотеза, при която компетентността никога не е била подлагана
на съмнение) или – и в това се изразява новостта – проверката за
законосъобразността на ограничителните мерки срещу физически или
юридически лица.
Така Съдът отхвърля опцията за децентрализирания съдебен
контрол в сферата на ОВППС, реализиран от националните юрисдикции.
Преди да посоча част от съображенията на Съда, въз основа на
които той изгражда позицията си, смятам, че заслужава да се отбележи
възприетият от него телеологичен подход и решаващото значение, което
юрисдикцията отдава на основните конституционни принципи на
съдебния контрол и на правната система на Съюза – върховенство на
закона, ефективна съдебна защита и пр.
РЕШЕНИЕТО НА СЪДА
След като припомня постоянната си практика, според която
преюдициалното запитване за преценка на валидност представлява,
също както жалбата за отмяна, способ за контрол на
законосъобразността на актовете на Съюза (т. 68 и цитираната
практика), и като отбелязва, че тази основна характеристика на
системата за съдебна защита на Съюза обхваща и проверката за
законосъобразност на решенията, които предвиждат приемането на
ограничителни мерки спрямо физически или юридически лица в рамките
на ОВППС (т. 69), Съдът обръща внимание на обстоятелството, че от
нормите на първичното право не може да се направи извод, че жалбата за
отмяна е единственият способ за контрол на законосъобразността на
решения, предвиждащи ограничителни мерки спрямо физически или
юридически лица, изключвайки по-специално преюдициалното запитване
за преценка на валидността. В тази насока член 24, параграф 1, втора
алинея, последно изречение ДЕС препраща към член 275, втора алинея
Който, цитирайки съдебната практика Segi и др. / Съвет, C-355/04 P, EU: C: 2007:116,
т. 53, отбелязва, че „възможността Съдът да бъде сезиран с преюдициален въпрос
трябва да съществува по отношение на всички разпоредби, приети от Съвета, които
имат за цел да породят правни последици спрямо трети лица, независимо от тяхното
естество и форма.“ Заключение на генералния адвокат M. WATHELET от 31.05.2016
г. ECLI:EU:C:2016:381, точка 55.
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ДФЕС, за да определи не вида производство, в рамките на което Съдът
може да проверява законосъобразността на някои решения, а вида
решения, чиято законосъобразност Съдът може да проверява в
рамките на всяко производство, предмет на което е такава проверка за
законосъобразност (т. 70).
Доколкото обаче привеждането в действие на решението, което
предвижда ограничителни мерки спрямо физически или юридически
лица, е отчасти отговорност на държавите членки, преюдициалното
запитване за преценка на валидността изпълнява функция, която е от
основно значение за осигуряването на ефективната съдебна защита поспециално когато, както при случая по главното производство, в
рамките на национално съдебно производство е атакувана
законосъобразността и на националните мерки за привеждане в
действие, и на самото стоящо в основата решение от областта на
ОВППС. Всъщност с оглед на факта, че държавите членки трябва да
следят техните национални политики да бъдат съобразени с позициите
на Съюза, залегнали в приетите съгласно член 29 ДЕС решения на
Съвета, достъпът до съдебен контрол на въпросните решения е
задължителен, когато те предвиждат налагането на ограничителни
мерки спрямо физически или юридически лица (т. 71).
Позовавайки се на съдебната си практика и на чл. 47, ал. 1 от
Хартата, който препотвърждава принципа на ефективна съдебна защита,
Съдът отбелязва, че „всеки, чиито права и свободи, гарантирани от
правото на Съюза, са били нарушени, трябва да има право на ефективни
правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в
този член условия“ и припомня, че „самото наличие на ефективен
съдебен контрол, чието предназначение е да гарантира спазването на
разпоредбите от правото на Съюза, е неделимо свързано със
съществуването на правовата държава (т. 73 и цитираната съдебна
практика). Според Съда, независимо че член 47 от Хартата не може да
създаде компетентност за Съда, когато Договорите я изключват,
„принципът на ефективна съдебна защита все пак предполага
изключването на компетентността на Съда в областта на ОВППС да
се тълкува стеснително“ (т. 74). Така ясната му позиция е, че „След
като целта на производството, което позволява на Съда да се
произнася преюдициално, е да осигури спазването на правото при
тълкуването и прилагането на Договорите, в съответствие с
възложената на тази институция функция съгласно член 19, параграф
1 ДЕС, стеснителното тълкуване на компетентността, предоставена
на Съда с член 275, втора алинея ДФЕС, към който препраща член 24,
параграф 1 ДЕС, би било в разрез с целите на член 19, параграф 1 ДЕС и
с принципа на ефективна съдебна защита (т. 75 и цитираната съдебна
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практика). Оттук и изводът му, че „доколкото съгласно член 24,
параграф 1 ДЕС и член 275, втора алинея ДФЕС Съдът има материална
компетентност да се произнася относно валидността на актове на
Съюза, по-специално когато се касае за ограничителни мерки срещу
физически или юридически лица, би било несъгласувано с разума на
системата за ефективна съдебна защита, установена с Договорите,
последната разпоредба да се тълкува в смисъл, че изключва
възможността за юрисдикциите на държавите членки да отправят до
Съда въпроси относно валидността на решения на Съвета, които
предвиждат приемането на такива мерки“ (т. 76).
Решението Rosneft, макар и да не дава окончателен отговор на
въпроса за обхвата на компетентността му в сферата на ОВППС, без
съмнение демонстрира волята и готовността на Съда чрез разширително
тълкуване на своята юрисдикция да доразива Договорите в интерес на
защитата на основните права. След това решение е ясно, че адекватният
съдебен контрол в сферата на ОВППС относно засегнатите частноправни
субекти
предполага
упражняването
му
в
светлината
на
основополагащите принципи на върховенството на правото и защитата
на основните права в Съюза.
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ЗАБРАВЕНАТА ИЛИ ПРЕНЕБРЕГНАТАТА БЪЛГАРСКА
ДИПЛОМАЦИЯ
Доц. д-р Йордан Величков, Катедра „Международно право и
международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ
„Неофит Рилски“
Резюме: Статията разглежда определени изисквания към дипломата,
а именно обективно да информира, аргументирано да прогнозира и да
предлага не това, което ще се хареса на висшестоящите фактори, а
идеи, в които е убеден, че ще бъдат полезни за собствената му страна,
дори и да са в противоречие с официалната държавна политика. Като
един от най-ярките примери за впечатляваща успешна
дипломатическа кариера през последното столетие е посочен Милан
Миланов. Започнал кариерата си в ООН като аташе, който често
редактира и поправя грешките в документите на международната
организация, за да стигне до посланик във Франция и представител на
България в ООН. Той е един от водещите български журналисти,
талантлив
български
дипломат,
основател
на
катедра
„Международно право и международни отношения“ и заместникдекан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград, той остави неизличими следи в съзнанието на хилядите
студенти, чийто преподавател е над 20 години. Професор Миланов бе
четири години назначен и за директор на Института за външна
политика към МВнР.
Ключови думи: дипломация, дипломатически представителства,
външна политика.
THE FORGOTTEN OR NEGLECTED BULGARIAN DIPLOMACY
Assoc. Prof. Yordan Velichkov, PhD, Department of International Law and
International Relations, Faculty of Law and History, South-West University
“Neofit Rilski”
Abstract: The article examines certain requirements towards the diplomat,
namely to objectively inform, to reasonably predict and offer not what will
appeal to superiors, but ideas, in which they believe would be useful to their
country, even if they are in conflict with the official state policy. Milan
Milanov is one of the most striking examples of an impressive successful
diplomatic career in the last century. He started his career in the UN as an
attache, who often edited and corrected errors in the documents of the
international organization; then he became an ambassador to France and a
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representative of Bulgaria to the United Nations. He is one of the leading
Bulgarian journalists, talented Bulgarian diplomat, founder of the
Department of “International Law and International Relations” and ViceDean of the Faculty of Law and History of the South-West University “Neofit
Rilski” – Blagoevgrad. He has left indelible traces in the minds of thousands
of students whose lecturer he has been for over 20 years. Prof. Milanov has
also been a Director of the Diplomatic Institute to the Minister of Foreign
Affairs for four years.
Keywords: diplomacy, diplomatic representations, foreign policy.
Външната политика на всяка държава се формира от найвисшите властови институции – парламент, държавен глава и
правителство. Те определят външнополитическите направления и цели,
набелязвайки приоритетните ходове за тяхното реализиране.
Правилното формулиране на основните насоки, както и цялостното
формиране и провеждане на външната политика в стратегически и
тактически план, е невъзможно без да бъде взето мнението на
дипломатически представителства в чужбина. Те са тези, които найдобре познават обстановката в съответната държава и най-точно и
компетентно могат да информират за вътрешната и външната ѝ
политика, както и за нейната ориентация и обвързаност на
международната сцена.
Едно от най-важните изисквания към дипломата е обективно да
информира, аргументирано да прогнозира и да предлага не това, което
ще се хареса на висшестоящите фактори, а идеи, в които е убеден, че ще
бъдат полезни за собствената му страна, дори и да са в противоречие с
официалната държавна политика. А това може да бъде постигнато само
от добре подготвен дипломат, който освен това притежава високо
чувство за отговорност, почтеност и смелост.
В навечерието на Първата световна война България разполага
както с все още много добра армия и команден състав, така и с
подготвени дипломати. Факт, за който твърде малко се знае, защото е
бил старателно укриван десетилетия. Българските дипломати, които
твърдо подкрепят политиката към национално обединение на
българския народ, и макар и пратеници в чужбина на царя, са
единствените, които се противопоставят на поетия вече от Фердинанд
курс към Германия и Австро-Унгария. Въпреки съществуващата
дворцова тирания, те смятат, че политиката на България, насочена към
влизането ѝ в Тройния съюз, е прибързана, опасна и авантюристична. В
многобройните дипломатически документи – доклади и шифрограми,
изпратени от повечето европейски страни, се правят задълбочени
анализи и оценки на международното положение, на съотношението на
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силите и ресурсите на воюващите страни и преобладаващата част от тях
прогнозират победа на Антантата. В почти цялата дипломатическа
кореспонденция не се влага никакъв субективизъм, пристрастност или
изблик на емоции. Впечатляваща е изключителната компетентност,
задълбоченост и невероятно чувство за отговорност към собствената си
страна. Дипломатическите ни представители в чужбина са единствените
държавни служители, които проявяват открито опозиционно поведение,
виждайки, че курсът, който поема България, е гибелен. Те не си заравят
главите в пясъка, не се стремят да се харесат на висшестоящите,
включително и на Фердинанд, а твърдо и безкомпромисно отстояват
собственото си мнение, в правотата на което са твърдо убедени, и
категорично разобличават антинационалната политика на монарха.
Затова и някои от тях са принудени да напуснат дипломацията, а други
плащат с дипломатическата си кариера.
Един от първите дипломатически представители, който осъжда
поетия от България курс към Тройния съюз, е пълномощният министър
в Лондон Димитър Хаджимишев. С изключително убедителни
многобройни аргументи, които излага в кореспонденцията си до София,
той прави упорити опити да вразуми българските ръководни фактори да
не тласкат страната към нова национална катастрофа. Дипломатът
смазващо разобличава опитите на Фердинанд да оправдае
присъединяването към Германия, уж с нежеланието на Антантата да
удовлетвори нашите териториални претенции. „Какво може да иска
повече правителството на нашата държава“, пита в телеграма
Хаджимишев, „когато вече ни предлагат линията Енос-Мидия и
безспорната зона в Македония, обещават ни съдействие за връщане на
Добруджа и Кавала? Като имам предвид, че изходът от войната ще бъде
в полза на Съглашението, а също и това, което то ни осигурява, не
трябва да губим време за спорни зони, а да почнем веднага преговорите
на солидна база, която то ни дава“, апелира пълномощният ни министър
в Лондон.
С неколкократното си потвърждаване на категоричното си
становище, че огромна част от българските национални идеали могат да
бъдат реализирани само с помощта на Антантата, Хаджимишев
впечатлява с голямата си компетентност на международник. Той смята,
че това е пътят, чрез който ще настъпи, след векове на вражди и войни,
мир и добросъседство между балканските народи. Ще се сложи край на
взаимното изтребление. Невероятна предвидливост и далновидност,
доказана през последното столетие.
Гибелната за България прогерманска политика категорично е
разобличена и от българския пълномощен министър в Петербург
Михаил Маджаров: „Много пъти аз съм посочвал на правителството, че
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разбирателството със Съглашението е напълно възможно и само под
негова закрила ние можем да получим нашето обединение.“
След като разбира, че Фердинанд не желае и да чуе за съюз с
Антантата, Маджаров, този горд и достоен българин, наследник на
авторитетен и заможен род от Копривщица, завършва дипломатическата
си кариера с думите: „Мога да служа на държавни идеи, но не и на
лични и непозволени капризи.“
Безпримерна е смелостта и откровеността на българския
пълномощен министър в Белград Ст. Чапрашиков. В една от
телеграмите си той пише: „Ако България реши да атакува Сърбия, тя ще
извърши страхотна авантюра, която ще ѝ коства бъдещето.“ А в друга
телеграма предупреждава: „Ако България се бие в съюз с Турция срещу
Русия, с която имаме особени исторически и племенни връзки, всички
историци ще укорят нашето неблагодарно племе и произнесената
присъда ще тежи на душата на всички бъдещи български поколения.“ За
тази дръзка и смела позиция Чапрашиков е уволнен, макар че е бил
няколко години началник на кабинета на Фердинанд. Съветите са му
отхвърлени с ирония, а стряскащите предупреждения към
управляващите – заглушени. Те ще останат завинаги в
дипломатическата и политическа история и ще свидетелстват, че
България, наред с крайно примитивните си политици и пълното
нищожество монарха, е имала и способни, ерудирани, интелигентни,
смели и достойни дипломати въпреки дворцовия деспотизъм и
безпощадната административна разправа с всеки, дръзнал дори да
мисли различно от Фердинанд.
Най-парадоксално е, че всички ръководители на дипломатически
представителства и дори голяма част от висшите дипломати се
одобряват лично от Фердинанд. Един от най-приближените му е и
Димитър Станчев, дългогодишен началник на тайната му канцелария.
Изпращан е на едни от най-важните дипломатически постове: Букурещ,
Виена, Петербург /където служи 10 години/, Париж. Когато започва
войната, през 1914 г., е преместен в Рим. Отлично познаващ
международната обстановка в резултат на огромния си дипломатически
опит, Станчев е категоричен: печелившата карта за България в тази
война е намесата ѝ на страната на Антантата.
Фердинанд е гневен на довчерашния си приближен и дворцов
сановник и моментално го уволнява. Същата съдба споделя и опитният
дипломат – пълномощен министър в Рим до Първата световна война,
Димитър Ризов.
Очевидно България е единствената европейска страна, в която не
само не се обръща внимание на безценната военно-политическа
информация, изпращана от дипломатическите мисии, но към нея
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Фердинанд се отнася с пълно пренебрежение и раздразнение. Тя не се
вписва в твърдо определения курс на Кобурга към Германия, неговата
родина.
Макар и не толкова брутален като баща си Фердинанд, но
подобен
пренебрежителен
подход
към
информацията
на
дипломатическите ни представителства показва и Борис III. Дипломати,
които не само не споделят, но и са категорично срещу влизането на
България в Тройния пакт, са уволнявани, понижавани или премествани
на по-незначителни постове. Един от тях е Първан Драганов,
пълномощен министър в Берлин. Освен че е противник на влизането на
България в пакта, той възразява лично на Хитлер за предложението му,
направено на Югославия да получи Солун, а това означава – и Егейска
Македония, срещу преминаването на германските санитарни
транспортни средства през югославска територия. За тази му дързост е
преместен в Мадрид.
Крайни противници на обвързването на България с Тройния пакт
са и пълномощните министри в Москва – Иван Стаменов, и в Лондон –
Никола Момчилов. В знак на протест срещу влизането на българската
страна в пакта ръководителят на българската дипломатическа мисия във
Великобритания си дава оставката. А като един от най-опитните и
способни български дипломати Стаменов недвусмислено прогнозира
дори изхода на войната. Въпреки големите успехи на германската армия
в първите месеци на нападението той е категоричен: „Независимо от
всичко Червената армия ще победи, дори ако трябва да се изтегли зад
Урал.“ Тази прогноза, станала известна на целия свят след войната,
предизвика огромно възхищение към този български дипломат.
Друг изявен дипломат е Никола Антонов, работил в
дипломатическите представителства в Стокхолм, Москва, Анкара,
Виена. Само няколко дни след започването на Втората световна война
той телеграфира на София, че тази война ще бъде загубена за Германия.
В тази връзка препоръчва България да бъде изключително внимателна и
предпазлива в своята външна политика. За тази му позиция
пълномощният министър е строго наказан.
Впечатляващо е професионалното ниво на пълномощния
министър във Вашингтон Димитър Наумов. Научил от американската
преса за обявената от България война на САЩ и Англия, той изумен
телеграфира в София, надявайки се, че става въпрос за грешка. Той дори
не си представя, че може да се намери нормален български политик,
който да извърши такова безумие.
Впрочем, най-точна и обективна оценка на българската външна
политика дава американският президент Рузвелт. След обявяване на
война на Англия и САЩ дежурният офицер в Белия дом събужда
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президента и докладва тази новина. „Това изненада ли ви?“ – го пита
президентът и добавя: „България е един от най-верните сателити на
Германия и естествено е тя първа да ни обяви война. Не си струваше да
ме събуждате за това!“
Сложната международна обстановка след Втората световна
война наложи на България да продължи практиката за поддържане на
добре подготвен дипломатически апарат. Високото професионално ниво
на дипломатическите кадри многократно е доказано на международната
сцена, дори и когато България е била обект на силен международен
натиск поради груби грешки на управляващите. Факт е например, че в
продължение на повече от три десетилетия България е обект на
масирани атаки и претенции да признае „македонското“ малцинство.
Единствено дипломатите, а не политиците ни, бяха тези, които успешно
отбиваха яростните атаки на Белград и не допуснаха приемането на
нито един документ на многобройните европейски и световни форуми,
задължаващи България да признае съществуването на македонско
малцинство на българска територия.
Българското правителство е инициатор за „възродителния
процес“, който предизвиква гневната реакция на Турция и острото
осъждане на България от международната общност. Отново българската
дипломация успява професионално и аргументирано да защитава името
и авторитета на България.
Разбира се, това не попречи на появилите се през 1989 г.
„демократи“ да извършат най-голямата чистка в дипломатическото
ведомство, изхвърляйки на улицата над 82% от дипломатическия състав
/уволненията на дипломати в Унгария, Чехословакия и Полша са от 2 до
7 % /. Принципът „стани да седна“ е приложен на сто процента. И почти
всички те бяха не деца на висши номенклатурчици, а произхождащи от
народа. Високопрофесионалната дейност на много от тях е завинаги
документирана в българските архиви. Сред тях се открояват имената на
Киряк Цонев, блестящ арабист, автор на 11 научни и художествени
книги, израсъл от аташе до посланик, Любчо Трохаров, Георги Юруков,
Дончо Пеев, изключително подготвени специалисти по Балканите,
Павел Парушев, най-успешния изследовател на Кемал Ататюрк, Иван
Гарванов и Еньо Савов, израсли от аташета до посланици и зам.министри, двама изключителни експерти по многостранната
дипломация.
Пример за впечатляваща успешна дипломатическа кариера е
Милан Миланов. Произхождащ от интелигентно работническо
семейство той се изгражда като един от водещите български
журналисти и като талантлив български дипломат. Започнал кариерата
си в ООН като аташе, който често редактира и поправя грешките в
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документите на международната организация, за да стигне до посланик
във Франция и представител на България в ООН. Изключително
успешна е и научно-преподавателската му дейност. Основател на
катедра „Международно право и международни отношения“ и
заместник-декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – Благоевград, той остави неизличими следи в съзнанието на
хилядите студенти, чийто преподавател е над 20 години. Професор
Миланов бе четири години назначен и за директор на Института за
външна политика към МВнР.
Защо българската управляваща прослойка през последното
столетие, с известни изключения, се отнася високомерно,
пренебрежително и дори враждебно към своите дипломати? Защо не
използва опита, ерудицията, познанията на своите задгранични
представители?
Една от най-важните причини за това отношение е ниското
политическо и управленско ниво на ръководните фактори в държавата,
както и тяхната безличност и сервилност на международната сцена.
Затова и резултатите от българската външна политика през последното
столетие са потресаващи.
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Резюме: Настоящата статия се опитва да открои някои правни и
етични проблеми пред нови предизвикателства в областта на
здравеопазването като e-health и m-health, както и опитите те да
бъдат регулирани в рамките на Европейския съюз. Разгледани са и
някои важни документи на Европейската комисия в тази насока:
Зелена книга за мобилното здравеопазване, Стратегията за цифрово
преобразуване на здравеопазването в рамките на единния цифров пазар
и др.
Ключови думи: e-health, m-health, права на човека, защита на лични
данни
LEGAL AND ETHICAL ISSUES RELATED TO E-HEALTH
Prof. Gabriela Belova, PhD, Department of International
International Relations, Faculty of Law and History, South-West
“Neofit Rilski”
Stanislav Pavlov, PhD Student, Department of International
International Relations, Faculty of Law and History, South-West
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Abstract: The article attempts to highlight some legal and ethical concerns
about the new health challenges such as e-health and m-health as well as the
attempts to regulate them within the framework of the European Union. Some
important European Commission documents have also been examined, such
as the Green Paper on Mobile Health, the Communication on enabling the
digital transformation of health and care in the Digital Single Market, etc.
Keywords: e-health, m-health, human rights, personal data protection
Република България е пример за държава, която през последните
десетилетия се опитва да осъществява съществени промени в системата
на здравеопазването. Резултатът от тези реформи е важен за редица
области от обществения живот, включително и за националната
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сигурност. В съответствие със Стратегията за национална сигурност на
Република България 1, актуализирана през 2018 г., здравето на
българските граждани се определя като жизненоважен национален
интерес. Дори незадълбочен анализ на приведените в документа данни
за основните здравно-демографски показатели показва, че в момента
страната ни се сблъсква със значителни рискове за националната
сигурност, свързани с висока степен на обща и преждевременна
смъртност; висока смъртност на майката и детето; висока степен на
увреждане и ниска продължителност на живота; ниски показатели през
годините на добро здраве. В актуализираната стратегия е посочено, че
подобряването на здравето на нацията е неразривно свързано с
готовността на националната здравна система да реагира и да осигури
адекватна и непрекъсната медицинска помощ с добро качество.
Подчертани са някои рискове като географското положение на България
като външна граница на Европейския съюз и предопределеният
постоянен приток на нелегални мигранти към страната. Развитието на
този процес очертава редица рискове за нашата национална сигурност в
здравно, икономическо и социално отношение.
Разпоредбата на чл. 35 от Хартата на основните права в
Европейския съюз потвърждава, че всеки има право на достъп до
превантивни здравни грижи и правото да се ползва от медицинско
лечение при условията, определени от националното законодателство и
практики. Би могло също така да се посочи, че разпоредбата се основава
на чл. 11 от Европейската социална харта. В този смисъл е важно да се
открои, че правото на здраве и здравни грижи, в частност на особено
уязвими групи като възрастни хора или мигранти, е изключително
чувствителен за България въпрос. Следва да се отбележи, че всички
мигриращи хора (бежанци, търсещи убежище, незаконни мигранти)
имат право на спешна здравна помощ, но съществуват значителни
фактически бариери при реализирането на правото им на здраве, като
език, културни бариери, липса на осведоменост и др. Друг съществен
проблем за страната е липсата на развита гериатрия като част от
медицинската наука. В тази насока електронното здравеопазване по
отношение на възрастните хора би могло по-добре да очертае
проблемите, които винаги са били на ръба между закона и морала и
включват в себе си висока степен на етични и философски
разсъждения 2.
Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, приета с
Решение на НС от 14.03.2018 г.,обн. ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.
2
Повече за концепциите на естественото право, което се свързва с моралните
принципи, и за правния позитивизъм вж.: Попов, Н. Идеологическите сблъсъци. УИ
„Неофит Рилски“, 2011, с. 33-39.
1
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Неприкосновеността на индивида като едно от основните
човешки права е заложена във всички международни инструменти: във
Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., в
Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., в
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи от 1950 г. и др., макар и в леко различаващ се контекст. Хартата
на основните права в Европейския съюз, обявена в началото на новото
хилядолетие, в чл. 3, изрично определя неприкосновеността преди
всичко като зачитане на физическата и психическата (психологическа)
цялост на индивида.
Освен това в параграф 2 от същата разпоредба се подчертава
значението на това право в областта на медицината и на биологията,
където трябва да бъдат спазвани по-специално:
„а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото
лице при определени със закон условия и ред;
б) забраната на евгеничните практики, по-специално на тези,
които имат за цел селекцията на хора;
в) забраната за превръщането на човешкото тяло и неговите
части източник на печалба;
г) забраната за репродуктивно клониране на човешки същества“ 3.
Проблемът със застаряването на населението в Европейския съюз
също стимулира разработването на интелигентни устройства, сензори и
приложения за мобилни телефони в сектора на здравеопазването.
Гражданите на ЕС живеят по-дълго – често доста над възрастта за
пенсиониране, но средната възраст, до която те са в добро здраве, остава
същата. Това води до натиск върху обществото и икономиката, както и
върху здравноосигурителните системи. Разпространението на някои
заболявания, като например болестта на Алцхаймер и деменцията, също
нарастват с напредването на възрастта на населението. Европейският
съюз се стреми да постигне до 2020 г. двугодишно увеличение на
здравословните години на живот, така че европейците да могат да
останат активни и продуктивни за възможно най-дълъг период от време.
Една от основните цели на електронното здравеопазване е да
подобри здравеопазването и да направи доставката на здравни услуги
по-ефективна. Допълнителна, но не маловажна цел на електронното
здравеопазване е да се разшири достъпът до здравеопазване. Чрез
използването на електронното здравеопазване пациентите могат да имат
достъп до здравни грижи на всяко място, по всяко време и навсякъде, в
отдалечени райони и дори трансгранично, докато контактът с лекар или
медицински специалист в реално време е възможен, при положение че
3

Харта на основните права в Европейския съюз, ОВ (2012/C 326/02).
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са налични съответните технологии и инфраструктура. В този смисъл
електронното здравеопазване се отнася до инструменти и услуги,
използващи информационни и комуникационни технологии, които
могат да подобрят профилактиката, диагнозите, леченията, надзора и
управлението, което включва обмен на информация и данни между
пациентите и доставчиците на здравни услуги, болниците,
специалистите и мрежите за здравна информация; електронни здравни
досиета; телемедицински услуги; преносими уреди за наблюдение на
състоянието на пациентите, софтуер за определяне на работния график
на операционните зали, роботизирана хирургия и теоретични
изследвания на тема „виртуален физиологичен човек“.
Използването на интернет в здравеопазването чрез т.нар.
интелигентни
устройства
(smart
devices),
радиочестотни
идентификатори, сензори, камери, безжични устройства, както и
приложения за мобилни телефони (например well-being приложения),
несъмнено би могло значително да подобри ефективността на
локализиране на пациентите, страдащи от деменция или Алцхаймер.
Това би позволило и дистанционно наблюдение на пациенти с хронични
заболявания като диабет или сърдечно-съдови заболявания, както и на
пациенти с поведенчески промени, дължащи се на анорексия,
тютюнопушене и т.н. Едва ли е случаен фактът, че през м. април 2017 г.
в Европейския съюз бе приет Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските
изделия за хуманна употреба, който ще се прилага от 26 май 2020 г. 4
По-рано през 2014 г. бе публикувана Зелена книга за мобилното
здравеопазване 5, като се има предвид, че това е нововъзникваща и бързо
развиваща се област с потенциал да повиши ефективността и качеството
в системата на здравеопазването. Разширяващото се разпространение на
смартфони, както и на 3G и 4G мрежи, даде тласък на употребата на
мобилни приложения, предлагащи здравни услуги. Новият термин mhealth (мобилно здраве) обхваща медицински и обществени здравни
практики, поддържани от мобилни и безжични устройства, мобилни
телефони, както и персонални дигитални помощници. Мобилното
здраве включва също и програмни приложения като приложения за
начин на живот и благосъстояние, които може да са свързани с
медицински устройства или сензори (напр. гривни или часовници),
както и системи за личен водач, здравна информация и др. Рeшенията в
м-здравеопазването обхващат разнообразни технологични решения,
които освен всичко друго измерват жизнени показатели като сърдечен
4

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017
on medical devices, OJ L 117, 5.5.2017, p. 1–17.
5
European Commission, Green paper on mobile health (mhealth), COM (2014) 219 final, 10
April 2014.
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ритъм, ниво на кръвната захар, кръвно налягане, телесна температура и
мозъчни дейности. Известни примери за приложения са
комуникационни, информационни и мотивационни инструменти като
устройства за напомняне за прием на лекарства или такива, които
предлагат фитнес и диетични препоръки. В този смисъл мздравеопазването би могло да подпомага и предоставянето на
висококачествено здравно обслужване, улеснява достъпа на пациентите
до техните здравни досиета навсякъде и по всяко време и дава
възможност за по-точни и по-персонализирани диагнози и лечение.
Не на последно място, мобилното здравеопазване би могло да
помогне да се преодолее нежеланието на пациентите за търсене на
помощ заради страх от заклеймяване или срам, както е в случая с
психичните болести, при които само един на всеки двама с психично
разстройство получава лечение.
Зелената книга за мобилното здравеопазване очертава и
рисковете относно защитата на личните данни, до които може да доведе
развитието на здравеопазването. Съществуват опасения за сигурността
на здравните данни на физическите лица при използването на мобилни
здравни технологии, тъй като техните лични данни може случайно да
бъдат разкрити или лесно да изтекат към неоторизирани лица, а също
така загубата или кражбата на устройства, които съхраняват деликатна
информация, може да представлява сериозен проблем за сигурността.
Документът предвижда, потвърждавайки чувствителния характер
на здравните данни, че разработването на подобни мобилни устройства
трябва да съдържа специфични и подходящи гаранции за сигурността
на данните на пациентите като криптиране, както и подходящи
механизми за удостоверяване на самоличността с оглед да се намалят
рисковете за сигурността. Спазването на правилата за защита на
личните данни, включително задължението за предоставяне на
информация на пациента, сигурността на данните и принципът на
законната обработка на лични данни, е от жизненоважно значение за
изграждане на доверие в решенията на m-health 6.
Big Data (големи масиви от данни) представляват данни напр. от
измервания, медицински изображения, описания на симптоми и др.,
които дават възможност за анализ на разнообразен набор от
(неструктурирани) данни от широк диапазон източници и имат
потенциала да подкрепят здравните изследвания и иновации 7.
Белова, Г., Марин, Н., Георгиева, Г., Кочев, Й. Нови моменти в защитата на
личните данни в Европейския съюз, Научни трудове на Института за държавата и
правото, т. ХVІ, БАН ИДП, София, 2017, с. 54-65.
7
European Commission, Green paper on mobile health (mhealth), COM (2014) 219 final, 10
April 2014.
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Набирането на данни в реално време се очаква да допринесе за поиндивидуално насочени лекарствени терапии. Тези данни могат да
бъдат съществен елемент от епидемиологичните изследвания, тъй като
могат да дадат възможност на изследователите и учените да
усъвършенстват лечението на пациентите чрез търсене на модели,
например за връзката между развитието на медицинско състояние и
факторите на околната среда. Big Data могат също така да допринесат за
намаляване на периодите за изпитание на лекарства или за разработката
на по-напреднали механизми за ранно откриване и профилактика на
заболяванията.
Облачният компютинг също играе съществена роля в
увеличаването на капацитета за съхранение и обработка на данни,
необходим за работата с такова количество данни, като гарантира
тяхната достъпност по всяко време и навсякъде. Стратегията за облачен
компютинг на Европейската комисия има за цел да подпомогне побързото приемане на сигурни облачни решения в Европа, което би
подкрепило сигурното съхранение на здравни данни по интернет 8.
Неприкосновеността на пациента е основен етичен принцип при
всички здравни услуги, включително електронното здравеопазване, и
това трябва да се взима под внимание, особено когато
информационните технологии се използват под формата на т.нар.
„помощни технологии“, например при възрастни хора или хора със
специални потребности. Използването на подобни устройства, като
например детектори за падане, от една страна, би могло да осигури
спокойствие на персонала и / или на близките на пациента, но от друга
страна, някои пациенти биха могли да се почувстват застрашени. Някои
пациенти биха могли да считат, че личният им интегритет и човешкото
достойнство са изложени на риск от нови технологии и електронни
устройства, особено по време на непрекъснато наблюдение и поредица
от падания. Не всички възрастни хора вероятно биха искали други хора
да знаят, че са паднали, тъй като това е свързано и с по-сериозния
въпрос, дали те са способни да се грижат за себе си и, в по-общ план, за
тяхната дееспособност. В този смисъл прибягването до такива
технологии и устройства трябва дори да бъде тествано за определен
период от време и да бъде прието от пациента, в противен случай биха
могли да бъдат ползвани стандартни услуги като посещения на
медицински специалисти. В някои случаи възрастните хора могат да
чувстват, че тяхната неприкосновеност е застрашена, ако не им се даде
възможност да вземат свои собствени решения и да поемат отговорност.
8
COM(2012) 529. Разгръщане на потенциала на облачния компютинг в Европа.
27.09.2012.
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Дизайнът на подобни устройства трябва да предотвратява зависимостта
на пациента от технологията и да стимулира по-активното участие на
пациентите в тяхното собствено лечение. Използването на помощни
технологии би могло да се превърне в предизвикателство пред
неприкосновеността на личния живот на възрастните хора, но
същевременно в повечето случаи информацията, предавана от
мобилните устройства, не се различава значително от системите за
предупреждение, използвани в болниците или социалните заведения в
някои страни. В този смисъл съобразявянето с възгледите на
възрастните хора относно устройствата за наблюдение би допринесло за
по-добър
баланс
между
необходимостта
от
лечение
и
неприкосновеността на личния живот.
Приложенията за електронно здравеопазване могат да намалят
разходите за здравеопазване, да увеличат достъпа на пациентите до
подобрено качество на здравните услуги, да осигурят непрекъснатост на
здравеопазването и да намалят загубата на работно време, пътуване и
пари за пациентите. Те могат също така да повишат удовлетвореността
на пациентите и да осигурят чувство на сигурност за пациенти с
хронични заболявания, за да увеличат тяхната автономност. Времевият
фактор и географските ограничения са най-честите сред причините,
които водят до използването на електронни приложения като част от
лечението. Въпреки че приложенията за електронно здравеопазване
имат голям потенциал в областта на медицината и здравето, някои
изследователи предупреждават за възможността пациентите да станат
„затворници на технологиите“ 9. Това означава, че електронните
заявления не трябва да пречат на хората да посещават лично
медицинските специалисти, ако желаят да направят това. Една от найопасните последици от ИТ революцията би била, ако в крайна сметка
хората загубят възможността за личен избор относно това какви здравни
услуги искат да получат.
Липсата на човешки допир е съществен недостатък в
приложенията за електронно здравеопазване. Терапевтичното докосване
е изключително важна част от лечението, която не може да бъде
постигната в случаите, когато пациентът и медицинският специалист не
са на едно и също място. Този факт също подкрепя идеята, че
приложенията за електронно здравеопазване следва да се използват в
подкрепа на традиционното здравеопазване, а не като абсолютен негов
заместител. Доверието е много важно и при разрешаването чрез
медиация на конфликти, възникващи в сферата на здравеопазването, тъй
9

Stanberry B. Telemedicine: barriers and opportunities in the 21st century. Journal of
Internal Medicine, 2000; 247(6):615‐28.
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като обикновено се засягат ценности като човешкия живот и здраве.
Много често причините за такива конфликти се дължат на медицинска
грешка (или т.нар. медицински деликт) или на предоставяне на лошо
медицинско обслужване, а в такива случаи медиацията може да бъде
алтернатива на административния или съдебния ред за урегулиране на
конфликта. Медицинската медиация в България обаче трябва да се
разграничава от здравната медиация 10. Докато първото е приложимо
към спорове, възникващи във взаимоотношенията между пациента и
медицинския специалист, здравната медиация в България се разбира
повече като дейност по предоставянето на здравни и социални услуги
по отношение на ромските малцинствени групи.
Най-новият документ в рамките на Европейския съюз, свързан с
въпросите на електронното здравеопазване, е приетата на 25 април 2018
г. Стратегия за цифрово преобразуване на здравеопазването в рамките
на единния цифров пазар 11. Следва да се подчертае, че организацията и
предоставянето на здравни и социални грижи са основна отговорност на
държавите членки. Независимо от това, в съответствие с Договора за
функционирането на Европейския съюз, Комисията може да насърчава
общественото здраве, превенцията на болестите и да подкрепя
сътрудничеството между държавите членки, както и да подобрява
качеството и ефективността на трансграничните здравни услуги.
Комисията може също да предприеме действия за стимулиране на
иновациите, на икономическия растеж и на развитието на единния пазар
в тясна координация с държавите членки. В своето съобщение
Комисията препоръчва установяването на общи стандарти, които да
сведат до минимум пречките пред трансграничния трансфер на здравна
информация и елиминирането на практики, които възпрепятстват
оперативната съвместимост. Комисията подчертава, че „общоприето е,
че здравните системи трябва да преминат от лечение към промоция на
здравето и превенция на заболяванията, от фокусиране върху болестта
към съсредоточаване върху благосъстоянието на хората и от
фрагментация на услугите към интеграция и координация на услугите
по непрекъснатост на здравните грижи“ 12. Този подход в последно
време придоби известност като „грижа, насочена към човека“. Както
заключава докладът за състоянието на здравето в ЕС, използването на
Вж. Чанкова, Д. в: „Медиацията“, Учебно помагало, базов курс, СЮБ, първо изд.
2012, второ изд. 2013, с. 21.
11
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on enabling
the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering
citizens and building a healthier society, 25 April 2018 COM(2018) 233 final.
12
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здравните данни, насочени към пациентите, все още не е достатъчно
добре развито в рамките на Европейски съюз 13. Данните за здравето
често дори не са на разположение на самите пациенти или на държавни
органи и медицински специалисти, които биха могли да им помогнат
или да предоставят по-добра диагностика, лечение или персонализирани
грижи. Ето защо Комисията препоръчва разработването на „европейски
формат за обмен на електронни здравни досиета“, който би разширил
съществуващата инфраструктура за цифрови услуги за електронно
здравеопазване. Трябва да се отбележи, че здравните данни не се
управляват по един и същи начин във всички държави членки на ЕС и в
рамките на националните здравни системи. За съжаление, въпреки
многобройните пилотни проекти за електронно здравеопазване, които
Министерството на здравеопазването стартира, нито един от тях не
доведе до разработването на електронни здравни досиета в България 14.
Очевидно е, че електронното здравеопазване и електронните здравни
досиета в страната ще трябва да бъдат доразвити чрез реорганизация на
съществуващата система и чрез приемане на нови законови мерки за
обработка и защита на електронните здравни данни, особено след
влизането в сила на Общия Регламент за защита на личните данни 15.
Ясната регулаторна рамка за стандартизация и по-широката оперативна
съвместимост на информационните системи са основни предпоставки за
по-нататъшното развитие на електронните здравни досиета в България,
както и за трансграничните трансфери.
В началото на м. февруари 2019 г. Европейската комисия
стартира важна инициатива за разработване на единен формат за
електронни здравни досиета, на базата на който да бъде изградена обща
система за обмен на медицински данни на територията на ЕС. За
разлика от изграждането на цифровия единен пазар, в областта на
здравеопазването съществува едно допълнително предизвикателство –
как Европа ще обедини експертиза и инвестиции, за да може
медицинската наука да напредне заедно с персонализираната медицина.
Според еврокомисаря г-жа Мария Габриел справянето с подобно
предизвикателство е важно, „защото искаме да се уверим, че сме

13

State of Health in the EU “Companion Report 2017”, March 2014,
https://ec.europa.eu/health/state.
14
Overview of the national laws on electronic health records in the EU Member States.
National Report for Bulgaria p. 56.
15
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО.
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способни да превърнем дълголетието в години, изпълнени със здраве“ 16.
Европейските граждани подкрепят инициативата, поне ако се съди от
последното изследване на ЕК, според което 80% от европейците биха
дали достъп до здравните си данни, ако са сигурни, че те са достатъчно
добре защитени. Един от възможните начини за защита на
чувствителните здравни данни е технологията блокчейн като съвършено
нов способ за съхранение на данни в условията на непроменимост и
прозрачност 17. Блокчейнът съдържа механизъм за идентификация чрез
криптографически защитена двойка частно-публични ключове, които не
разкриват личността на индивида, поради което в областта на
здравеопазването блокчейн системата може да се превърне във важно
средство за удостоверяването на пациента. Достъпът е разрешен само за
определени
ползватели,
което
позволява
запазването
на
конфиденциалността на данните, а особено ценна е невъзможността да
се променя последователността на записите във веригата. Още на поранен стадий Естония започва да разработва блокчейн-проекти с оглед
опростяването на медицинската документация.
По време на 14-та Национална конференция по е-здравеопазване
г-жа Мария Габриел разясни: „През м. април 2018 г. предложихме набор
от инициативи, които да позволят цифрова трансформация на
здравеопазването и грижите в рамките на единния цифров пазар. Тогава
ясно поставихме няколко цели. Първата от тях е да се подобри достъпът
на пациентите до техните данни. Много държави членки вече започнаха
да прилагат такива здравни досиета на национално ниво. Но остават два
големи проблема – фрагментираност и липса на оперативна
съвместимост. Финландия и Естония бяха първите държави членки на
ЕС, които започнаха трансгранична обмяна на електронни рецепти и
обобщена здравна информация. До момента има 22 държави, които са се
ангажирали с това тази директива да стане общовалидна до 2021 г.“ 18
Не трябва да бъде подмината и друга сериозна инициатива на
Европейската комисия – Декларацията за геномната информация, която
цели да подкрепи изследванията на здравните данни. Основната задача
пред Комисията е заедно с още 12 държави членки до 2020 г. да бъде
създадена европейска база с един милион човешки генома. По този
начин се дава ясна заявка за ресурс за изследователите, за да могат те
по-задълбочено да изследват проблемите и да получат повече знания за
различните заболявания.
16

https://computerworld.bg/internet/2019/02/14/3453944_ek_s_iniciativa_za_edinen_
format_na_elektronnite/.
17
Блокчейн е най-популярният термин през 2017 г.
18
www.focus-news.net/news/2019/02/14/2623499/komisar-mariya-gabriel-tsifrovitetehnologii-sa-klyuch-za-personalizirano-lechenie-i-preventsiya-na-zabolyavaniyata.html.
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В заключение бихме могли да отчетем като положителна
тенденция, че днес все повече и повече изследователският дух и
мотивация на медицинските специалисти и други изследователи се
превръщат в популярен модел на поведение. Но успехът в тези усилия
зависи и от наличието на подходящи регулаторни рамки, които да
гарантират както стимулирането на иновациите, така и правата на
индивида.
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РУСИЯ НА КРЪСТОПЪТ: ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ
ПРИОРИТЕТИ НА МОСКВА В НОВАТА АРХИТЕКТУРА НА
СИГУРНОСТТА СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА
Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева, Институт за балканистика, Българска
академия на науките
Резюме: Близо три десетилетия след разпадането на Съветския съюз в
специализираната
литература
продължава
интересът
към
външнополитическия курс и стратегията за сигурност на Руската
федерация непосредствено след края на Студената война. В тази
студия са изследвани спецификите на вътрешнополитическия дебат в
държавата в първите години от управлението на президента Борис
Елцин и неговия екип. Разгледани са някои основни становища относно
мястото и ролята на Руската федерация като в новата архитектура
на сигурност непоследствено след края на двуполюсната международна
система. Направен е преглед на основните правни и политически
документи, които позволяват да се изгради рамката на политическата
и военностратегическата доктрина на Русия.
Ключови думи: Руска федерация, външна политика, международни
отношения, международна сигурност, военна доктрина, Борис Елцин,
Андрей Козирев.
RUSSIA AT A CROSSROADS: MOSCOW'S FOREIGN POLICY
PRIORITIES IN THE NEW SECURITY ARCHITECTURE AFTER
THE COLD WAR
Prof. Nadia Boyadjieva, Dr. Sc., Institute of Balkan Studies, Bulgarian
Academy of Sciences
Abstract: The end of the Cold War and the subsequent disintegration of the
Soviet Union left the newly independent Russian Federation in an international
environment very different from the Cold War system. When Boris Yeltsin and
his government began to build the foundations of Russia's foreign policy and
security strategy, they faced both domestic challenges as well as the pressures
of the international system. This study explores the most important political
and military-strategic aspects of the Russian government's foreign policy
doctrine and security strategy in the 1990s, the debate within Russian political,
military and academic circles on Russian foreign policy and security strategy.
It also highlights Russia's new place in the European security system and in
the larger international system.
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„Без съмнение Русия няма да престане да бъде велика сила...
Националните ѝ интереси ще бъдат приоритет. Но те ще бъдат
интереси, разбираеми за демократичните държави и Русия ще ги
защитава чрез взаимодействие с партньорите, не чрез конфронтация. 1“
Андрей Козирев
Основни характеристики на новата архитектура на сигурност
Преди тридесет години в Европа протичат процеси, които
довеждат до кардинални промени в установеното международноправно
статукво след Втората световна война. Най-важните промени се
изразяват в следното, без с посочените да се изчерпват дълбоките
процеси в отделните държави и промените в геополитическото
разпределение на силите и структурата на международната система.
Първо, по време на двуполюсната система Организацията на Варшавския
договор (ОВД) може да се противопостави на Организацията на
северноатлантическия договор (НАТО), като в географски план
границата между тях се простира от север по р. Елба на юг до Балканския
полуостров. Второ, в новата обстановка бившите съюзници на Съюза на
съветските социалистически републики (СССР) приемат в най-добрия
случай неутрална позиция към държавите, които се образуват на
територията на СССР. Трето, повечето държави от Източния блок желаят
да се присъединят към НАТО и отправят молба за членство към Алианса,
като предприемат и практически действия в тази посока. Четвърто,
обединението на Германия създава предпоставки за превръщането на
тази страна в един от геополитическите центрове на евро-азиатското
пространство. Пето, променен е балансът на силите в Европа. Шесто,
след разпадането на СССР 2 една от негативните последици за Русия е, че

1

Kozyrev, A. “Russia: A Chance for Survival.” – Foreign Affairs, vol. 71, no. 2, 1992, p. 10.
Повече за причините и самия процес на разпадане на СССР, както и за създаването на
Руската федерация като самостоятелен юридически субект в: Бояджиева, Н., Русия,
НАТО и средата на сигурност след Студената война 1989 – 1999. Част 1, София. ИК
„Даниела Убенова“, 2013, с. 47 – 79. Подробно по въпроса за характеристиките на
средата на сигурност след края на двуполюсната система вж. Георгиев, Хр. Политика
на сигурност на Република България в началото на XXI век: теоретични и приложни
аспекти. София: Нов Български Университет, 2011.
2
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нейното геополитическо и геостратегическо положение е в значителна
степен засегнато. 3
През декември 1991 г. Русия е най-голямата по територия държава
в света; нейната външна граница е най-дългата в света, тя граничи с 14
държави. Населението на Русия, както и на СССР, обитава предимно
западната част на държавата, т.е. европейската част, докато територията
в Азия, която е три пъти по-голяма, е населена с 20 % от населението.
Тези факти „подхранват“ множеството аналогии в литературата с
територията на СССР. Сред тях е и разбирането, че „съветското
географско наследство“ на Русия и неговите специфики позволяват да се
заключи, че „много от географските реалности“, които позволяват да се
очертае съветската външна политика са валидни и по отношение на
Русия.
Обстоятелствата, при които се осъществява разпадането на СССР,
включително и стремителната скорост на процесите, налагат границите
на петнадесетте бивши съветски републики да бъдат оставени такива,
каквито са през 1991 г. Правителството на Борис Елцин по този начин е
изправено пред географски специфики на държавата, пред които са били
поставени и съветските лидери, които са формулирани външната
политика на СССР. 4 По този начин „географското наследство от СССР“
се превръща във важен фактор, който създава проблеми и с който
правителството на Елцин трябва да се съобразява при формулирането на
външнополитическите приоритети и тези в областта на сигурността. В
същото време това обстоятелство помага и на утвърждаването на статуса
на Русия като велика държава в новата архитектура на сигурност.
Дебатът в Русия относно мястото ѝ в международната
политика
Вътрешнополитическата среда в държавата поставя Козирев и
неговите съмишленици пред редица трудности и предизвикателства.
Поради липсата на историческа дистанция и интензитета на процесите в
международната среда, особено в Европа, както и в самата Русия,
наследените представи от социалистическия период сред управляващите
и военните кръгове, включително и сред интелигенцията, не са
променени. Тази констатация е особено приложима към разбиранията
относно въпросите на сигурността и статуса на държавата в
международната политика.
Красная звезда, 30 августа 1994 года.
Kramer, M. The Soviet Legacy in Russian Security Policy. – Kanet, R. (Ed.). (2019).
Routledge Handbook of Russian Security. London: Routledge. 1st Edition, 2019, pp. 32-33.
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В същото време, наред с дебата в самата Русия, на Запад се водят
теоретични дискусии относно външнополитическия курс на Русия. 5
Въпросът за „цивилизационната идентичност“ 6 играе важна роля за
формирането на разнообразието на различните предпочитания относно
външнополитическото поведение на Москва. Става въпрос за т.нар.
цивилизационна парадигма в руската политика, според която
идентичността е основният фактор, който свързва пространствата на
Русия. Голяма част от западните автори, като вземат под внимание
значението на спецификите на „руската идентичност“, определят като
възможни за Русия две идентичности, а именно: „западна“ и
„антизападна“. В западната има две разновидности – атлантизъм и
европеизъм, в антизападната също се очертават две разновидности –
евроазиатска и славянофилска.
Според американски експерти няколко важни фактора, взети
заедно, могат да обяснят възможните модели на поведение на Русия.
Основно място имат следните: промяната на структурата на
международната система; намаляването на руските военни способности;
трансформацията на Русия от управляема към пазарна икономика;
интеграцията на Русия в глобалната икономика; политическото
лидерство на Русия и вътрешната политика, в която надделява борбата
между Елцин и руските националисти (по-късно последвана от усилията
на Владимир Путин да възстанови властта в държавата и контрола на
нейния център).
В дебата сред руските управляващи кръгове, военните среди и
интелектуалците, въпреки различията, надделява становището, че
интересите на Русия налагат тя да се включи в евро-атлантическите
структури. Тази позиция се определя като по-приемлива, отколкото пътя
на изолация. Участието на Русия във всички евро-атлантически
структури би донесло на държавата повече полза, отколкото
„затварянето“, което може да доведе до нежелана от никого изолация от
международната политика. Много важна роля в дебата за възможните
направления на руската външна политика има политическата култура,
разбирането в обществото и управляващите за „Изток“, „Запад“ и
„Евразия“. Въпреки различията в подхода към въпроса изследователите
най-често определят две или три основни концепции, които са
разпространени сред руския политически, военен и интелектуален елит.
В западноевропейската и американската научна литература се разгръща широка
дискусия сред политолози и международници какъв външнополитически курс ще
избере Русия, не по-малко интересна от тази, която има в самата Русия. По-подробно
вж. Бояджиева, Н. Русия, НАТО и средата на сигурност след Студената война 1989 –
1999. Част 1. София. ИК „Даниела Убенова“, 2013, с.133-135.
6
Вж. повече Данилевский, Н.Я. Россия и Европа. Москва: Книга, 1991, с.102.
5
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Тяхното познаване дава възможност да обясним външнополитическата
ориентация в първите години на съществуването на Руската федерация,
нейните отношения както с държавите от НАТО, така и с тези от бившето
съветско пространство – с Обществото на независимите държави (ОНД),
както и с държавите от Централна и Източна Европа, които са били в
орбитата на Москва и в Организацията на Варшавския договор (ОВД).
В резултат на дебата се оформят няколко концепции относно
руската външнополитическа линия. Първата концепция е изработена от
т.нар. „атлантисти“, за които западноевропейските страни и НАТО са
„естествени партньори“ на Русия, нейни потенциални съюзници, с които
тя трябва да изгради равноправен диалог. Тази линия поддържа
министърът на външните работи на Руската федерация Андрей Козирев,
подкрепян активно, особено в първите години, от президента Елцин. Като
част от тази политика се приема и вариант, допускащ присъединяването
на Русия към НАТО. По отношение на политиката към Запада и НАТО
Козирев приема, че „откритостта на Русия“ към Съединените
американски щати (САЩ), Запада и НАТО, е водеща, а създаването на
Северноатлантическия съвет за сътрудничество показва новите
тенденции в отношенията между НАТО и Русия, които според него са
знак за партньорство и във военностратегическата сфера. 7
На тази концепция се противопоставя групата, в която влизат
т.нар. „реалисти“, „прагматици“, „умерени либерали“ „центристи“,
„умерени националисти“, „евроазиатци“. Според тях политиката на
диалог и сътрудничество с всички страни в света е приоритет за Русия и
тя не бива да се ограничава само с диалог със западните държави и НАТО.
Най-важният документ, в който е представена концепцията на
„реалистите“, е Докладът на Съвета по външна и отбранителна политика
на Руската федерация, изготвен през август 1992 г. и озаглавен
„Стратегия за Русия“. Този документ е от ключово значение за
изясняване на позициите на „реалистите“. 8 Според тях дългосрочният
интерес на Русия се изразява в максимално сближаване с Европейския
съюз (ЕС) и като краен резултат включването в Единното европейско
икономическо и политическо пространство, чийто център е ЕС. В същото
време е подчертана необходимостта от запазване на „руската
идентичност“ и национално-държавни интереси, като не трябва да се
допуска „пълна идентификация“ на руските интереси с интересите на
7

Kozyrev, A. Russia: A Chance for Survival, p. 13.
Тяхното разбиране за външната политика на Русия надделява след заемането на поста
министър на външните работи от Евгений Примаков през 1996 г. Като цяло той
провежда политика на по-умерен курс на Русия спрямо Запада и по този начин
преориентира руския външнополитически курс в полза на изразяваните от „реалистите“
и „центристите“ позиции.
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общността, а Русия е заинтересована да съхрани възможностите за
политическа маневра, за многополюсност на европейската политика, за
ограничаване на военнополитическите функции на ЕС, а оттук се
подчертава „дългосрочната заинтересованост за запазването на НАТО, за
развитие на партньорските отношения с нея“. 9
В аргументите на тази група важно място е отделено на значението
на вътрешните фактори в Русия и тяхното отрицателно въздействие
върху успеха на външнополитическия курс, а именно: тежкото
икономическото положение и вътрешната нестабилност. Те
предупреждават, че едностранният подход ще доведе Русия до пълна
изолация, поради което управляващите трябва да работят за защита на
руските национални интереси във всички направления и с всички
държави. Според привържениците на тези възгледи външната политика
се обуславя от няколко фактора, сред които най-важни са два. На първо
място, това е нежеланието на Запада да участва във възраждането на
Русия и на нейните международни политически позиции. На второ място,
това са трудностите, свързани с излизането на западните пазари и др.
Поради това, въпреки че приемат тезата за приоритетното „западно
направление“, те са убедени в необходимостта от диверсификация на
руската политика, като се развиват политическите и икономическите
отношения с партньори в Азия, като Индия, Саудитска Арабия, Египет,
Обединените арабски емирства, Израел, Иран. Такава политика според
тях ще укрепи позициите на Русия в отношенията със Запада и ще
допринесе за регулирането на обстановката в средноазиатските
републики и в Задкавказкото. На двустранните връзки с Китай се отдава
приоритетно значение, като те са поставени по значимост редом с
европейското и американското направление. 10
Третата основна концепция се поддържа от т.нар „консерватори“,
известни и като „антизападняци“. Те определят като водещо начало за
Русия сътрудничеството с държавите от ОНД и от Азия. Според тях
контактите със Запада и съответно с НАТО няма да донесат на Русия
полза, а евентуалното включване на Русия в НАТО те разглеждат като
„капитулация“. Краткото представяне тук на наложилите се три основни
концепции за посоките на руската външна политика показва, че по своята
същност те се явяват конкуриращи се. Непрестанните борби между
привържениците на различните концепции усложняват вътрешната

Стратегия для России. Некоторые тезисы для доклада Совета по внешней и оборонной
политике. – Независимая газета, 19 августа 1992 года. По-нататък ще се използва
„Стратегия для России“.
10
Стратегия для России. Некоторые тезисы для доклада Совета по внешней и оборонной
политике. – Независимая газета, 19 августа 1992 года.
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среда, която обгражда правителството на Борис Елцин и в която неговият
екип провежда външнополитическия курс на държавата.
Правителството на Борис Елцин и външнополитическите
приоритети на Русия
Според Козирев „болшинството от руските политически сили иска
силна, независима и просперираща Русия. От този основополагащ факт
следва, че единствената политика с някакъв шанс за успех е тази, която
разпознава равните права и общите изгоди от партньорството както за
Русия, така и за Запада, както и статуса и значимостта на Русия като
световна сила“ 11. Концепцията на Андрей Козирев за Русия за статуса ѝ
в новата международна среда и разбирането за Русия като велика сила
играе много важна роля за успеха на предложения от него
външнополитически курс.
Външният министър смята, че радикалните демократични и
пазарно ориентирани реформи вече са започнати и тези реформи
предлагат „единствената пътека към просперитет на Русия като велика
(но нормална!) евро-азиатска сила във всички нейни аспекти –
европейска, азиатска, сибирска и далекоизточна (курсив мой – Н.Б).“ 12.
Именно с това убеждение през първата половина на 90-те години на ХХ
век Козирев формулира основните приоритети на Русия във
взаимоотношенията с държавите от Запад и с НАТО 13.
Като анализира спецификите на международната среда, Козирев
констатира, че в съвременните условия откритостта сама по себе си вече
не е достатъчна и това се отнася до всички държави без изключение. Той
изтъква и взаимозависимостта в света и посочва като първостепенна
задача на руското правителство политическа и икономическа интеграция
със Запада. За тяхната реализация държавата трябва да предприеме
конкретни реформи и програма от механизми за либерализиране на
икономиката. 14 Като първостепенни задачи той посочва следните:
присъединяването към Международния валутен фонд, Световната банка
за въстановявне и развитие и Генералното споразумение за тарифите и
търговията, по-активно взаимодействие с европейските банкови
институции, с държавите от Г-7, Европейската общност, Организацията
11

Kozyrev, A. “Partnership or Cold Peace?” - Foreign Policy, no. 99, 1995, p. 61.
Kozyrev, A. “Russia: A Chance for Survival.” Foreign Affairs, vol. 71, no. 2, 1992, pp. 1–
16, p. 10.
13
Публикуването им и под формата на статия в пролетния брой на влиятелното списание
„Foreign Affairs“ през 1992 г. помага разпространението им на Запад. Kozyrev, A.,
“Russia: A Chance for Survival, pp. 12 – 13.
14
Kozyrev, A., Russia: A Chance, p. 9.
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за икономическо сътрудничество и развитие, регионалните банки и
форуми за икономическо сътрудничество в Азия, в Тихия океан и други
райони.
При провеждането на реформите според Козирев Русия трябва да
се възползва максимално от „опита на другите Европейски структури,
конкретно Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета
на Европа и Европейския съюз“. Според Козирев процесът на
демократизация на държавата е тясно свързан с интеграцията на Русия в
западните икономически структури, както и сътрудничество със
западните структури за сигурност. На Организацията на обединените
нации (ООН) е отделено специално внимание. Външният министър
посочва ролята на Русия като правоприемник на СССР, от която
произтичат не само права, но и задължения и отговорност за Русия, като
отговорност да работи за заздравяването на Световната организация, за
повишаването на активността на ООН във всички сфери на световната
политика, включително и по въпросите относно реформата на самата
ООН.
Тези възгледи на външния министър са в основата на
разработените официални правителствени програми. Основно място сред
тях заема „Основните положения в Концепцията за външната политика
на Руската федерация“ (1992). В документа са определени
характеристиките на глобалната обстановка: изчезване на двуполярната
структура на международен ред в нейното глобално измерение;
многовариантност на международната политика като следствие от
изчезването на глобалната биполярност; възникване на регионални
центросилови отношения. 15 В тази обстановка Русия се обявява против
използването на военна сила, като я изключва от „арсенала на световната
политика“. Посочено е, че в случай на възникване на заплаха за
сигурността на страната и на нейните граждани за предотвратяване на
актове на агресия и други заплахи за международния мир и сигурност
Русия „допуска прилагане на сила в строго съответствие с Устава на ООН
и другите норми на международното право, в това число в рамките на
операциите по поддръжка и налагане на мира“.
В Основните положения на Концепцията на външна политика са
посочени приоритети и принципи на външната политика. Сред тях
основно място се отделя на осигуряване с политически средства на
сигурността на Русия във всички измерения, включително суверенитет,
независимост и териториална цялост; укрепване на стабилността по
Основные положения Концепции внешней политики РФ 1993 г. - Дипломатический
вестник, 1993, № 1 – 2. Спецвыпуск, с. 3 – 23. По-нататък в тази студия: „Основные
положения Концепции“.
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периметъра на руските граници, в разположените в близост региони и в
света като цяло; защита на правата, свободите, достойнството и
благосъстоянието на руснаците; формиране на принципно нови,
равноправни и взаимноизгодни отношения на Русия с държавите от ОНД
и другите държави от „близката чужбина“. На политиката към ОНД се
гледа като на основно направление на външната политика, и документът
отразява тази позиция на държавното ръководство.
По отношение на държавите от „далечната чужбина“ в документа
са формулирани основните задачи на държавата, 16 а именно:
продължаване на стратегическия курс на партньорски и съюзнически
отношения със страните от далечната чужбина, които имат най-добри
резултати в решаването на задачите, които трябва да решава Русия;
осигуряване за Русия на роля в световния баланс на влияние, в
многостранните процеси по регулиране на световното стопанство и
международните отношения, съответстващи на статуса на велика
държава. В документа са формулирани също така заплахите за
жизненоважните интереси на държавата, какво се разбира под „заплахи“
и кои именно са „жизненоважните интереси“ на държавата, като по този
начин се подготвя основата за съдържанието и духа на документите,
изработени впоследствие от правителството на Борис Елцин.
С цел намаляване на заплахите и рисковете в икономическата
сфера се отделя внимание и на първостепенните задачи на
външноикономическата политика по отношение на конкретни държави и
тяхното осъществяване в международните икономически отношения на
двустранна и на многостранна основа. За реализирането им следва да се
създават благоприятни за Руската федерация условия за
външноикономическа
дейност
с
цел
повишаване
на
конкурентоспособността на руската икономика.
Русия

Отношенията с „близката чужбина“ – основен приоритет на

На мястото на границите с държавите от бившия Варшавски
договор в края на 1991 г. Русия има граници със съседи, част от които се
явяват току-що придобили независимост републики от бившия СССР.
Това налага като първостепенна задача не само установяване на
дипломатически отношения, но и урегулиране на въпросите в сферата на
сигурността и във военната област. Според Андрей Козирев „Основният
приоритет на Руската външна политика са отношенията с партньорите от

16

Основные положения Концепции.
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Обществото на независимите държави“. 17 Поне две основни причини
могат да бъдат посочени тук, които обясняват защо отношенията с
държавите от „близката чужбина“ са обявени за „приоритетни“. За Русия
основна цел се явява преодоляването на дестабилизиращите и
дезинтеграционните процеси, които протичат на територията на бившите
съветски републики. Друга задача, която си поставя Русия, е осигуряване
на приоритетните военни, политически и икономически интереси на
страната. Основната задача на Русия в това приоритетно направление е
да бъде осигурена системата за сигурност на територията постсъветското
пространство.
Поради важността на политиката по отношение на ОНД, тук ще ѝ
бъде отделено по-специално внимание. Организацията на независимите
държави е учредена по инициатива на ръководителите на Белоруската
ССР, РСФСР и Украинската ССР, които на 8 декември 1991 г. подписват
Споразумение за създаване на Обществото на независимите държави, а
по-късно, на 21 декември 1991 г. 18 в Алма-Ата държавните ръководители
на 11 бивши съюзни републики подписват Протокол към това
споразумение. 19
ОНД
по
своята
същност
е
регионална
междуправителствена организация. Нейната основна задача е да
регулира отношенията между държавите, които преди това са били в
състава на СССР. От самото начало обаче на учредяването на ОНД, много
международни наблюдатели са скептични към него, като смятат, че тази
структура има формален, декларативен характер. Поради сериозните
проблеми в отделните държави, включително териториални претенции
на съседите, зони на религиозни, етнически и други конфликти, то често
е разглеждано предимно като международна структура, чиито членки си
сътрудничат главно в икономическата и хуманитарната сфера. В
практически план Русия се опитва да запълни този „вакуум на силата“ и
за тази цел разширява двустранното си сътрудничество. Най-добри са
контактите между Русия и Белорусия. През 1992 г. е подписан Договор
за създаването на Общество на Беларусия и Русия. Създаването на единно
политическо, икономическо, митническо, валутно, юридическо,
хуманитарно, военно и културно пространство между двете държави
17

Kozyrev, A. Russia: A Chance for Survival, p.10.
Подписването на документите се извършва в Белорусия, близо до гр. Минск, в
резиденцията „Беловежска Пуща“. Затова те са известни като „Беловежки
споразумения“. Споразумението за създаването на ОНД, както и Протоколът към него
от 21 декември 1991 г., който е подписан в Алма-Ата, са ратифицирани от всички
договарящи страни. Вж. Бояджиева, Н., Русия, НАТО…, с.68 –70.
19
Това са Азербайджан, Армения, Белорусия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Русия
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украйна. През декември 1993 г. към ОНД се
присъединява и Грузия, която излиза официално от организацията през 2009 г.
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протича поетапно и завършва на 8 декември 2000 с подписването на
Договор за създаване на съюзна държава.
Необходимостта да се защитава поетата от правителството линия
на трайно сътрудничество със страните от ОНД е продиктувана не само
от атаките срещу правителството. 20 Много скоро след разпадането на
СССР става ясно, че държавите от ОНД няма да запазят общи въоръжени
сили. За Русия това означава, че въпросът за регионалната стабилност
излиза на преден план. Наред с този въпрос възниква и въпросът за
закрилата на правата на етническите руснаци, които остават да живеят в
съседните на Русия бивши съветски републики.
В документа са очертани приоритетните задачи, които трябва да
бъдат реализирани максимално бързо, тъй като те са свързани с
урегулирането на конфликтите и създаването на условия за тяхното
прогнозиране. Като механизъм за осъществяване на тази задача се налага
прилагането на двустранни форми на руско посредничество и
миротворчески операции и многостранни механизми на ОНД. При
необходимост Русия ще търси подкрепа за санкциониране на действията
ѝ от ООН и регионалните междуправителствени организации, преди
всичко се има предвид използването на механизмите на Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ЕС. Като ключова
задача в тази област за Русия е учредяването на Организацията Договор
за колективна сигурност. 21 Договорът за колeктивна сигурност е
подписан на 15 май 1992 г. Страни по договора са Армения, Казахстан,
Киргизия, Русия, Таджикистан и Узбекистан. През 1993 г. към договора
се присъединяват Азербайджан, Грузия и Белорусия 22. Въпреки
постигнатите частични успехи осъществяването на задачите на Русия в
това направление е затруднено поради нестабилната геополитическа
обстановка на постсъветското пространство.
В стремежа си да запази влиянието си върху държавите от ОНД
Русия неминуемо се сблъсква с интересите на САЩ и държавите от
Европейския съюз. В източната си политика Москва се сблъсква с
интересите на Турция, Иран и Китай, като косвено в тази борба за
влияние са засегнати Индия и Пакистан. Причините за това са няколко.
Kozyrev, А. Russia: A Chance for Survival, p. 12.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
22
Договорът е сключен със срок 5 години. Влиза в сила на 20 април 1994 г., а от 2 април
1999 г. само президентите на Армения, Белорусия, Казахстан, Киргизия, Русия и
Таджикистан подписват протокол за продължаване на срока на действието му за пет
години. По време на сесията в Москва е взето решение за преобразуването му в
пълноценна международна организация, чийто Устав и Споразумението за правния
статус са подписани в Кишинев на 7 октомври 2002 г. и влизат в сила на 18 септември
2003 г.
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На първо място, това е появилият се „вакуум на сила“ в постсъветското
пространство. На второ място, това е вътрешната нестабилност на
държавите от постсъветското пространство. Ето защо задачите на
руското правителство в това приоритетно направление се усложняват не
само от критиката срещу външнополитическия курс на държавата, но и
от необходимостта Русия да защити своята сигурност. В същото време,
като правоприемник на СССР в Съвета за сигурност на ООН, тя
„наследява“ не само престиж, но и отговорността да поеме ролята на
регионална сила в тази.
Формулиране на политиката на сигурност на Русия
Посочените важни промени в геополитиката в края на 80-те и
началото на 90-те години на ХХ век имат важни последици във военната
област и влияят върху системата за регионалната и международната
сигурност. В исторически план в Русия въпросът за стратегията за
сигурност винаги е бил разглеждан с оглед на наличието на потенциални
съюзници и противници. В периода на 60 – 80-те години на ХХ век те
посочват два потенциални противника за СССР, а именно:
„американския империализъм и страните участнички в НАТО, и
китайския маоизъм“. През периода 80 – 90-те години се появява
схващането за отсъствието на врагове, но военна опасност съществува от
страна на регионите от „третия свят“. Руските военни среди възприемат
критично тази „разхвърляна формулировка“, която според тях не
позволява да се определят основните направления на изграждане на
въоръжените сили и подготовката на държавата за отбрана 23.
За характеристиката на руската стратегия за сигурност от важно
значение е да бъде подчертана ролята на статуса на държавата за
разбирането на поведението на Русия на международната сцена.
Схващането, че „статусът и сигурността са неразделни за болшинството
от руския политически елит“ 24, е присъщо на мнозина съвременни
западни и руски специалисти.
Въпросът за сигурността е в центъра на руската външна политика
и той в голяма степен предопределя отношенията ѝ с НАТО. От найважно значение за Русия е спазването на договореностите в областта на
стратегическите и конвенционалните оръжия и контролът върху

Красная звезда, 30 августа 1994 г., № 198.
Clunan, A. Russia’s Pursuit of Great-Power Status and Security. - Kanet, R. (Ed.). (2019).
Routledge Handbook of Russian Security. London: Routledge. 1st Edition, Routledge, 2019,
pp. 4-6.
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въоръженията. 25 В публичните изяви на руския външен министър често
срещаме становища по посочените въпроси, докато за президента Елцин
е характерна сдържаност и въздържане от конкретни изявления.
Възгледите на външния министър могат да бъдат разглеждани и
като своеобразна „програма“ не само за насоките на външната политика,
която впоследствие е формулирана в основните политически документи
и правни актове, приети в периода след 1992 г. и представляващи
концептуалната основа на външната политика на Руската федерация.
Тези документи представляват своеобразна „рамка“, която очертава
основните приоритети, цели и задачи на руската външна политика. Сред
водещите фигури, допринесли за преосмислянето на руската външна
политика, наред с Козирев, са Павел Грабев, Алексей Арбатов, Сергей
Рогов и др. Те всички споделят становището, че Русия трябва да се стреми
към напълно нови отношения със САЩ и другите западни страни.26
Наред с документите важно значение има разработването на специален
закон на Руската федерация за сигурността.
Правителството на Борис Елцин приема Закон на Руската
федерация за сигурността, който е от основните актове, изграждащи
рамката на външнополитическия курс на правителството и политиката в
областта на отбраната и сигурността. Законът е подписан от Президента
Елцин на 5 март 1992 г. Той урежда правните основи, осигуряващи
сигурността на личността, обществото и държавата, определя системата
на сигурност и функционирането ѝ, реда за създаване на органите за
осигуряване на сигурност, ръководството на държавните органи,
осигуряващи сигурността на Президента, Министерския съвет,
министерства и държавни комитети, както и надзора за законност на
дейността на специализираните органи за сигурност. Подробно са
уредени правомощията на Съвета за сигурност на Руската федерация,
председател на който се явява Президентът на страната. Съветът за
сигурност на Руската федерация изготвя предложения и препоръки за
президента на Руската федерация относно приемането на решение по

Вж. Заявлението на президента Елцин за политиката на Русия в областта на
ограничаването и съкращаването на въоръженията. Известия, 29 января 1992 года.
Също: Декларацията на президентите Буш и Елцин от Кемп-Дейвид. Кэмп-Дэвидская
декларация Президента Буша и Президента Ельцина о новых отношениях. 1 февраля
1992 года. – В: Внешняя политика и безопасность современной России 1991 – 2002.
Хрестоматия в четырех томах. Том четвертый. Документы, Москва, 2002, с. 442 – 443.
26
Тук ще се ограничим с кратък анализ на основните документи, отнасящи се за
изследвания период – от създаването на Руската федерация през декември 1991 г. до
края на 1993 г.: Основни положения в Концепцията за външната политика на Руската
федерация (1993), Закон за Руската федерация „За сигурността“ от 5 март 1992 г.;
Основните положения на Военната доктрина на Руската федерация от 23 април 1993 г.
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въпроси на вътрешната и външната политика в областта на осигуряване
сигурността на личността, обществото и държавата (чл. 15) 27.
Въпросите на сигурността заемат важно място и в „Основните
положения на Концепцията за външна политика на Руската федерация“.
С разбирането, че са налице рискове, произтичащи от наличието на
мощна военна инфраструктура, от една страна, и от друга страна,
свързани с предизвикателствата на новосъздадената международна среда
(изтъкват се регионалните конфликти и тяхното ескалиране в различни
райони, опасностите, свързани с разпространението на оръжията за
масово унищожаване (ОМУ) и средствата за неговата доставка), в този
документ са формулирани основните задачи на Руската федерация в
областта на сигурността.
На първо място е поставено осигуряването на процеса на преход
на международната система за сигурност както на глобално, така и на
регионално ниво, от принципите на блоковото противопоставяне на
кооперативни начала. Тази задача предполага съвместни усилия на найразлични държави в подкрепа на стабилността с политически средства.
На второ място е поставена задачата да се търси постигане на
съответните международни правни договорености по въпросите за
ограничаване на въоръженията и разоръжаването, а така също и
изграждане на взаимно разбирателство, доверие и партньорство с
водещите страни в света, включително взаимодействие със западните
отбранителни структури.
На трето място е поставена задачата да се приведе военният
потенциал в съответствие с новите условия, като се отстрани от арсенала
въоръжение, което не е продиктувано от необходимостта
(междуконтинентални средства над определените количества,
обикновени средства над съгласуваните по съществуващите договори и
споразумения) и чието поддържане е обременяващо за икономиката и
съдържа риск за случайно или несанкционирано използване.
На четвърто място, да се поддържат съхраняващите се въоръжения
на нивото, достатъчно за отбраната, което да осигурява ефекта на
сдържане по отношение на потенциалните заплахи както по периметъра
на границите, така и в далечните задгранични области, особено като се
отчита рискът от разпространение на ОМУ и средствата за тяхното
снабдяване. В документа се подчертава се, че реформираният военен
потенциал на Русия ще остава в обозрима перспектива важен фактор за
опазване на нейните жизненоважни интереси 28.
Закон РФ «О Безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 года (в ред. Закона РФ от
25.12.92 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288).
28
Основные положения Концепции внешней политики РФ 1993 г.
27
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В Основните положения на Концепцията е посочено, че
конкретните действия и мерки, както и основните направления за
постигане на тези цели ще бъдат формулирани в Концепцията за
национална сигурност и трябва да бъдат приложени в руслото на
военната реформа в Русия, както и да бъдат съизмерими с
икономическите и социалните възможности на страната. Без да се
спираме тук на подробния списък на основните направления в процеса на
разоръжаване, ще посочим, че отношенията с НАТО не са изведени
имплицитно в отделен раздел. В отделен раздел са поставени например
въпросите за взаимоотношенията със САЩ и Европа, като е направено
разграничение на Западна Европа и Източна Европа и страните от
Прибалтика, както и Съвещанието за сигурност и сътрудничество в
Европа; в отделен раздел са поставени задачите на Русия в областта на
сигурността в Азиатско-тихоокеанския район, на Южна и Западна Азия,
на Близкия изток, на Африка, на Латинска Америка, както и на ООН и
други международни организации. Отделни кратки раздели са посветени
на отношенията с Движението на необвързаните страни, по проблемите
на правата на човека и основните свободи, религията и религиозните
организации, екологичните проблеми, но няма отделен раздел или дори
подраздел, който конкретно да разглежда отношенията на Русия с НАТО.
В новата архитектура на сигурност след разпадането на
Организацията на Варшавския договор (ОВД) в Европа остават два
центъра на мощ – Руската федерация и регионална военно-политическа
организация НАТО. Руски експерти приемат, че между тях не
съществуват „фундаментални разногласия“ в сферата на европейската
сигурност, но различията са главно „в избора на средства и механизми в
кризисни ситуации“ 29. Ето защо някои анализатори в Русия приемат, че
международната обстановка в онзи момент не позволява друго поведение
освен партньорски отношения между Русия и НАТО 30.
Въпросът за отношенията на Русия и НАТО е сред основните теми
в обществения дебат. Така например според „реалистите“ перспективата
Русия да бъде член на НАТО е „безсмислена и невъзможна“, тъй като
основната пречка за поемането по този път е нестабилността в Русия. В
29
Ivashov, L. Russia-NATO: Matters of Cooperation. – International Affairs (Moscow), N.
6, Vol. 4, 1998, p. 111.
30
По-подробно за политиката на Русия към Балканите в контекста на отношенията
Русия-НАТО – Бояджиева, Н. Россия и НАТО: сотрудничество и безопасность на
Балканах (1991-2000). – Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах
Европы. Под общ. Ред. Ал. А. Громыко, Е. В. Ананьевой. Москва: Весь мир, 2013, стр.
102-110; Boyadjieva, N. Russian Security Strategy in the Balkans. – Kanet, R. (Ed.). (2019).
Routledge Handbook of Russian Security. London: Routledge. 1st Edition, Routledge, 2019,
pp. 368-372.
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същото време „реалистите“ не предвиждат негативни последици от
разширяването на западните структури за сигурност, конкретно това се
отнася до НАТО и Западноевропейския съюз, които могат да
разпространят влиянието си върху бившите държави от Варшавския
договор от Централна и Източна Европа, като Русия бъде изолирана от
този процес. 31 Поради тези съображения „реалистите“ препоръчват
развитие на диалог и партньорски отношения с НАТО.
Сътрудничеството между Русия и НАТО се определя от мнозина,
в това число руски военни специалисти, като абсолютно необходима
стъпка във външната политика на Русия. Аргументите за това становище
се базират на разбирането, че „сътрудничеството с НАТО, заедно с
активността в други международни организации, ще позволи на Русия да
вземе активно участие в изграждането на нова система за Европейска
сигурност, като издига своя международен авторитет и произвежда
определена степен на влияние върху активността на НАТО, която в
противен случай би могла да застраши, наред с другото, сигурността на
нашата държава“ 32.
Отношенията на Русия с НАТО като военно-политическа
организация са предмет на Военната доктрина на Руската федерация и
впоследствие на различните варианти на концепцията за национална
сигурност на Руската федерация, които са приети през следващите
години. Теоретичният дебат продължава, но недоволството от
външнополитическия курс, провеждан от правителството на Елцин,
нараства. Критиките, особено сред военните среди, се засилват във
връзка с позицията на правителството на първия кръг на разширяването
на НАТО на Изток. В такава обстановка външният министър уточнява, че
отношенията на Русия с НАТО са само един от аспектите на големия
въпрос за политиката на Москва по отношение на европейската
сигурност и предлага нова система за сигурност, базирана на ОССЕ.
Козирев дори приема, че НАТО трябва да се подчини на тази нова
организация – идея, която НАТО отхвърля веднага. Козирев призовава
държавите членки на НАТО да подкрепят Русия и усилията ѝ, насочени
към защита на правата на рускоговорещото население в държавите от
бившия СССР, което според него „представлява съществен и сложен
проблем във външната политика и дипломацията на Руската
федерация“ 33.

Стратегия для России.
Ivashov, L. Op. cit. p. 112.
33
Kozyrev, A. Foreign Minister of the Russian Federation the New Russia and the Atlantic
Alliance. – NATO Review, No. 1, Feb 1993, p. 3.
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Вътрешната опозиция взема превес към края на 1993 г.
Неодобрението на армейските офицери и Държавната дума спрямо
външнополитическия курс, съчетано с несъгласието с провежданите
политически и икономически реформи в страната, води до разпускането
на Държавната дума през есента на 1993 г. По този начин възниква една
от най-големите конституционни кризи в Русия, чиято кулминационна
точка е в периода 21 септември – 4 октомври 1993 г., когато след
въвеждането на извънредно положение Борис Елцин и правителството му
укрепват позициите си. Поради ангажирането на президента и на
държавната администрация с решаването на вътрешнополитически
въпроси и усилията да бъде преодоляна политическата и
конституционната криза, екипът на президента Елцин не може да
провежда и начертания външнополитически курс. Събитията от пролетта
и до края на 1993 г. илюстрират не само болезнената чувствителност на
руското общество и руския елит към важни социални въпроси, но и
дълбочината на дебата в страната относно външнополитическата
стратегия на Русия.
При такава вътрешна обстановка с Указ на Президента Борис
Елцин от 2 ноември 1993 г. влиза в сила Военната доктрина на Руската
федерация. 34 Тя определя основните задачи и направления на
реформиране на Въоръжените сили на Руската федерация. Основната цел
е да бъде създадена по-евтина, компактна, технически оборудвана армия,
която да отговаря на най-високите съвременни стандарти. Главно
армията трябва да се състои от срочнослужещи, но в нея ще има и
професионални войници. Предвидено е да се съкрати числеността на
Въоръжените сили от 3 млн. (през 1993 г.) до 1,9 млн. души. Подчертава
се, че задачата е реорганизацията на структурата на въоръжените сили да
завърши към 2000 г.; към този период трябва да се премине към смесена
форма на комплектуване.
Основните положения на Военната доктрина на Руската
федерация са съставна част на концепцията за сигурност на Руската
федерация и са документ на преходния период – периода на създаване на
руската държавност, на осъществяване на демократическите реформи,
формиране на нова система на международни отношения. Политиката на
руското правителство в сферата на сигурността е представена от
министъра на отбраната на Руската федерация Павел Грачов на срещата

Текстът на документа, озаглавен Основните положения на военната доктрина на
Руската федерация, е обсъден на заседанията на Съвета за сигурност на Руската
федерация на 3 март и на 6 октомври 1993 г. Указ от 2 ноября 1993 г. № 1833 Об
Основных положениях военной доктрины Российской федерации. – Собрание актов
Президента и Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 № 45, с. 4329.
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на министрите на отбраната на държавите членки на НАТО, проведена в
Брюксел на 24 май 1994 г. В своето изказване той посочва, че
реализацията на Основните положения на Военната доктрина се постига
с осъществяване на координирани мерки от политически, икономически,
правен и военен характер с участието на всички органи на държавната
власт и управление, обществените обединения и граждани на Руската
федерация 35. Те представляват официално приети в държавата възгледи
за предотвратяване на войни, въоръжени конфликти, военно
строителство, подготовка на страната за отбрана, организация на
противодействието на заплахите на военната сигурност на държавата,
използване на въоръжените сили и другите войски на Руската федерация
за защита на „жизненоважните интереси“ на Руската федерация.
Подчертава се, че жизненоважните интереси на Руската федерация в
Основните положения не засягат с нищо сигурността на другите държави
и се осигуряват в рамките на равноправни и взаимноизгодни
междудържавни отношения. По този начин в документа за първи път
открито се посочват главните задачи на Въоръжените сили в областта на
осигуряването на сигурността на Русия. В същото време се акцентира
върху разбирането на отговорността, която Русия има за осигуряването
на мира и сигурността и която произтича от качеството ѝ на постоянен
член на Съвета за сигурност на ООН. През следващите години те са
развити в основните политически и правни документи, от които се
ръководи руското правителство във външнополитическата си дейност.
След преодоляването на вътрешната криза в държавата Андрей
Козирев е принуден да вземе под внимание упреците на „центристите“ и
да преформулира външнополитическите акценти. Очертават се
контурите на по-балансирана външна политика, както и линията за
възстановяване на ролята на Русия като самостоятелен център на
влияние. В края на 1993 г. новият „прочит“ на „руската идентичност“ и
съответно – на ролята на Русия като велика сила, налагат и нов подход
към западните институции за сигурност, който служи като средство за
реализиране и защита на руските национални интереси. Като следствие
Русия започва да се придържа към такава структура на европейската
архитектура за сигурност, която да позволи постигането на две важни
задачи за Русия: първо, утвърждаването на държавата като водещ
регионален фактор в постсъветското пространство и второ, да ѝ осигури
ролята на велика сила в Европа и възможности да влияе върху цялостното
политическо развитие на Запад.

35
Об основных положениях военной доктрины Российской Федерации. – Вестник
военной информации, 1 юня 1994 (VVI-№006).
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Заключение
Горните разсъждения позволяват да направим следните изводи.
Външният фактор играе съществена роля за предприетия от
правителството на Борис Елцин външнополитически курс. Най-важните
направления на външнополитическа дейност се формират и в резултат на
активния вътрешен дебат в държавата относно ориентацията, основните
приоритети на Русия. Различните кръгове в руското общество и руския
управляващ елит имат нерядко несъвместими виждания за задачите и
основните направления на външната политика на държавата, което
довежда нееднократно до кризи и вътрешна нестабилност в първите
години на новата държава. Вземането под внимание на посочените
специфики и фактори помага да разберем и обясним възприетия от
руското правителство подход към структурите за сигурност в Европа,
които остават като „наследство“ от двуполюсната система на
международни отношения – НАТО и Съвещанието за сигурност и
сътрудничество в Европа.
Важният въпрос за ролята на Русия в новата система за сигурност
е широко обсъждана в различни кръгове на управляващия политически
елит и руското общество. Основните задачи във външната политика и
политика на сигурност на държавата са формулирани в редица
политически документи и правни актове на Руската федерация. И ако в
„Основните положения на Концепцията на външната политика на
Руската федерация“ са посочени приоритетите и принципите на
външната политика, чието основно предназначение е да гарантират
националните интереси на страната, то в „Основните положения на
Военната доктрина на Руската федерация“ се предвижда активно участие
на държавата в структурите за колективна сигурност. Нова постановка в
сравнение с предходните документи в тази област е използването на
въоръжените сили на Руската федерация за участие в мироопазващи
операции. Военната доктрина играе важна роля във формулирането на
външната политика на страната и това обстоятелство е намерило своето
отражение в документа основно чрез формулировката за използването на
военна сила като инструмент на външната политика срещу заплахи
отвън.
Анализът на основните документи по въпросите на външната
политика и сигурността позволява да се откроят няколко важни цели пред
Русия. На първо място, това е пълноправното участие на Русия като
велика държава в международната политика. На второ място, отхвърляне
на двойните стандарти в политиката ѝ; на трето място, създаване на такъв
световен ред, който да се основава на принципите на всеобщата
сигурност, зачитане на суверенитета, независимостта и териториалната
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цялост на държавите при спазване на международните задължения.
Основната задача на руската външнополитическа концепция и стратегия
за сигурност са да бъде осигурено на държавата мястото в новата
архитектура на сигурност след разпадането на двуполюсния модел;
ролята, която в най-висока степен съответства на нейното
геополитическо значение, на нейния икономически, военен,
политически, интелектуален потенциал, и външноикономически
интереси в качеството ѝ на държава, постоянен член на Съвета за
сигурност на ООН.
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СБЛЪСЪКЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕОЛОГИИ
ПРЕЗ ХХІ ВЕК
Доц. д-р Николай Попов, Катедра „Международно право и
международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ
„Неофит Рилски“
Резюме: Събитията и процесите в съвременния свят показват, че
разрешаването на проблемите има нужда от ясно противопоставяне
на идеи и възгледи за развитието на обществото.
Ключови думи: международни отношения, политика, идеологии, право,
политически системи.
THE CLASH OF THE POLITICAL IDEOLOGIES
IN THE 21st CENTURY
Assoc. Prof. Nilolay Popov, PhD, Department of International Law and
International Relations, Faculty of Law and History, South-West University
“Neofit Rilski”
Abstract: The events and processes in the modern world reveal that the
solving of problems requires a distinct opposition of ideas and views about
the development of society.
Keywords: international relations, politics, ideologies, law, political systems.
Развитието на отношения в международната система през
първите десетилетия на ХХІ век се характеризира със своята сложност,
многопластовост, динамичност и глобален обхват. Основните явления и
процеси в света са пряко свързани с глобализацията и нейните ефекти.
Изключително важно значение за бъдещото развитие на човечеството
има и нарастването на населението на планетата, което е над седем
милиарда. Голяма част от него е концентрирано неравномерно по
териториален признак и продължава да се увеличава в определени
области на света, а да намалява и застарява в други.
Основната структурна единица и субект в международните
отношения продължават да бъдат националните държави, които са
различни по своята същност и форма. От една страна, по тяхното
устройство те са унитарни, каквато е Република България, и
федеративни, каквито са САЩ, Германия, Руската Федерация и т.н. От
друга страна, по формата на своето управление те могат да бъдат
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републики и монархии 1. Републиките най-често се разделят на
парламентарни и президентски, а монархиите – на абсолютни,
конституционни и парламентарни. Друго условно разграничение на
държавите може да бъде на демокрации, диктатури, теокрации,
авторитарни държави, тоталитарни и т.н. В нашето съвремие
съществува голямо разнообразие от почти всички тези разновидности
на държавите. Това многообразие се предопределя от историческите
традиции, културните различия, цивилизационната принадлежност и
особеностите на отделните народи. Пример в това отношение е
известната в историята Светлейша Венецианска Република 2. Въпреки
нарастването на влиянието в света на международните организации,
транснационалните корпорации и други субекти на международните
отношения държавите продължават да имат основна роля в
международната система. Техният брой нараства след Втората световна
война и в момента държавите членки на ООН наброяват 193 3, но все
още се забелязват тенденции за търсене на национално обединение и
независимост в отделни области на света.
От средата на миналия век е явна световната тенденция към
образуването на регионални обединения, които по териториален обхват
могат да бъдат трансконтинентални, континентални, регионални или
субрегионални. По предмет на своята дейност те обхващат отделните
сфери на обществения живот, но най-често не могат да бъдат
определени в чист вид като политически, икономически, военни и т.н.
Въпреки това повечето от тях имат определена основна насоченост и
област на действие. Тези обединения нямат еднакви функции и са на
различна степен на сътрудничество и интеграция, което се определя от
множество фактори, каквито са историческото, политическото и
икономическото развитие на държавите членки и региона.
В световен мащаб съществуват и множество международни
организации с глобален обхват. Най-важната от тях е Организацията на
обединените нации, която по отношение на своите функции е
универсална организация. Други международни организации имат
определена икономическа насоченост и т.н. Освен международните
правителствени организации през ХХІ век все по-голяма роля в света
имат и неправителствените организации.
Цялото това многообразие и многопластовост изразява и
сложността на влиянието на различните политически идеологии върху
Спасов, Борис. Конституционно право на Република България (част първа). УИ „Св.
Климент Охридски”, С., 2002, 108-109.
2
Гергинова, З. Политическа система на Венецианската Република (VII – XVIII век).
Сп. Международна политика. Год. XIV, бр. 1-2, 2018, с. 128.
3
http://www.un.org/en/members/index.shtml#text.
1
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формата и функционирането на съвременните държави и на техните
организации. Динамичността и глобалността като едни от основните
характеристики на международните отношения определят и сложното
взаимодействие между различните политически идеологии, които
исторически са формирани в определени периоди заради разнообразни
интереси, ценности, идеи и възгледи.
В този смисъл трябва да се отбележи, че има сложна
взаимовръзка между идеологиите като системи от идеи и вярвания за
развитието на обществото и различните типове държави. От една
страна, в държавите, които често се определят като либерални
демокрации, съществуват политическа конкуренция и легални
„сблъсъци“ на политически идеологии, които се осъществяват чрез
участие в политическия процес, а основното средство за спечелването
на властта и реализирането на идеите в реалността са изборите. Подобна
е ситуацията и в Европейския съюз, който се възприема като пример за
регионално обединение. В него се провеждат избори за представители в
Европейския парламент на всеки пет години и това е начин, чрез който
гражданите на държавите членки изразяват своята воля. От друга
страна, в държавите, в които има други форми на управление, често се
налага определена идеология, като тя обикновено е определяща за
обществото и не позволява вътре в държавата противоречия и сблъсъци
между политически идеологии.
В тази сложна и динамична среда на планетата се проявяват и
развиват множество явления, събития и процеси. През ХХІ век някои от
основните в международните отношения са тероризмът, войната срещу
тероризма, климатичните промени, прогресивно нарастващото
население и неговото потребление и т.н.
Казаното по-горе показва, че човечеството всекидневно се
сблъсква с проблеми, които трябва да решава на индивидуално,
национално, регионално или глобално ниво. Това предопределя и
многообразието от интереси, което е в основата на политическия
процес, а той не се осъществява само в границите на националните
държави, а и на другите равнища. Именно заради това е необходимо да
се обърне внимание на важността, която имат политическите идеологии,
даващи възможност на индивидите да се ориентират в сложната
обстановка, да оформят своите искания и да предявят политически
програми за тяхното осъществяване. Цялата тази сложна и
многопластова международна обстановка предопределя и сблъсъците
между различните политически идеологии, които дават идеите и
представите на хората за състоянието и развитието на обществото на
всички нива.
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Общата характеристика и анализирането на състоянието на
международната система и човечеството показва явно, че
политическите идеологии се проявяват и се противопоставят една на
друга и през ХХІ век и ще бъдат определящи в неговото развитие.
Техният сблъсък може да бъде търсен на няколко нива.
Отделните
държави
е
едно
от
нивата,
в
което
противопоставянията на идеологиите е в пряка зависимост от типа
държавно устройство и управление. Противоречията между
политическите идеологии в политическия процес на модерните
национали държави целят овладяването на публичната власт и
осъществяването на определени политики, свързани с ценностите и
възгледите на дадена идеология, за да се постигне равнище на
обществените отношения, което тя вижда за правилно. В държавите с
либерално-демократични политически системи идеологиите се срещат и
реализират чрез политическите партии и неправителствените
организации като участници в политическия процес. На това ниво
предлаганите и имащите влияние политически идеологии до голяма
степен могат да бъдат определяни в традиционното политическо
измерение ляво и дясно. В повечето държави от този тип съществува
реална и легална конкуренция в политическия процес между либерали,
консерватори, социалисти, националисти и др. Осъществяването на
конкуренцията в политическия процес се основава на изборите и
видовете избирателни системи. В този смисъл ясно се отличава
взаимовръзката между проявленията на идеологиите и правото, което
определя дали избирателната система да е мажоритарна,
пропорционална или смесена. Традициите и практиките в това
отношение са различни в отделните държави.
Много често повечето от идеологиите дори и през ХХІ век при
определени условия могат да бъдат повлияни от националистични идеи.
Основните политически идеологии, както и в други исторически
периоди, не съществуват в ясни граници, а те често преплитат в себе си
разнообразни идеи, вярвания и представи, но когато те са в съвкупност,
пораждат общ ефект, което различава отделните политически идеологии
по отношение на крайния резултат в техните виждания и представи за
обществото. През последните години се забелязва засилване на
националистичните тенденции във вътрешнополитическите процеси
дори и в държавите от Европейския съюз.
Значението на идеологиите намира своето отражение и в
Конституцията на Република България, където в член 11, алинея 2 е
уточнено, че „Нито една политическа партия или идеология не може да
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се обявява или утвърждава за държавна.“ 4 Вътрешните сблъсъци в
либералните демокрации са също така и между либерали, консерватори,
социалисти и други, въпреки че политическите партии се
характеризират с гъвкавост на системата от идеи, които защитават и
прокламират, за да бъдат успешни в изборния процес.
Две събития в международната система през първото
десетилетие на ХХІ век разшириха позициите на определени идеологии.
Световният тероризъм и световната икономическата криза увеличиха
влиянието в държавите на национализма, консерватизма, социализма и
други политически идеологии.
Атентатите от 2001 година в Ню Йорк и последвалите ги в
Москва, Мадрид, Лондон и в други части на света създадоха
необходимост от повече контрол и намеса на държавата, за да се
предотвратят подобни терористични актове. Всичко това е свързано и с
основни идеи и представи на политически идеологии, които застъпват
въпросите за свободата, равенството, нацията, намесата на държавата и
т.н. Някои от идеите и представите, които характеризираха света до този
момент, бяха заменени с други. Увеличи се контролът по границите на
държавите и се проявиха и засилиха противоречията между някои
основни идеи за обществото в световен мащаб. Ограничиха се
определени права на индивидите заради общата сигурност. По този
начин се противопоставиха различните виждания на идеологиите по
отношение на индивида и обществото. Идеите и символите, които
изграждат идеологиите, са основни и в сблъсъка на идеи, който често се
определя като тероризъм и война с тероризма.
Своето огромно влияние върху обществените отношения в
отделните държави и в световен мащаб оказа и световната
икономическа и финансова криза. Отново се прояви сблъсъкът на две
основни виждания, които са свързани с намесата или ненамесата на
държавата в икономиката. Това е един от възловите моменти за
повечето от политическите идеологии. Намесата на държавите във
финансовия сектор и в икономиката се осъществи, за да се преодолеят
последиците от кризата.
Другото ниво на идеологически сблъсъци през ХХІ век е
свързано с противопоставянето на различните национализми, т.е. на
националните държави, които защитават своите интереси в условията на
конкуренция между народите за ограничени ресурси и блага. През
последните години има явна тенденция за засилване на
националистичните настроения в отделните държави, като
национализмът не се противопоставя на другите идеологии само във
4

Конституция на Република България. http://www.parliament.bg/bg/const.
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вътрешен план, а се сблъсква и с национализми в други държави.
Именно заради това той често се определя като най-влиятелната
идеология, което показва неговата огромна роля за развитието на
международните отношения и през ХХІ век.
Освен на вътрешнонационално ниво идеологическите сблъсъци
се реализират и на регионално и световно ниво, защото в света на
регионалната и глобалната взаимозависимост нито една държава не е
независима от другите. Най-ясно тези характеристики на
съвременността могат да се видят в Европа, по-конкретно в
Европейския съюз, тъй като континентът е мястото, където възникват
националните държави, а по-късно е създадена най-развитата форма на
регионално обединение в света – Европейският съюз.
Процесите и тенденциите през първото десетилетие на ХХІ век
показаха, че в обединена Европа национализмът може да се прояви и
неговите крайни форми да намерят благоприятна почва за развитие.
Именно заради това според Рива Касторяно истинското
предизвикателство пред Европейския съюз е национализмът. Рива
Касторяно обръща внимание на популизма в Европа, който използва
националната, езиковата и териториалната идентичност и по този начин
превръща национализма в предизвикателство пред Европейския съюз.
Според посочената авторка нацията е историческа структура, но
националното самосъзнание е динамично и променливо. Косторяно
твърди, че днешният национализъм в рамките на Съюза има за цел
имиграцията, мултикултурализма и исляма 5. На ниво Европейски съюз
идеологиите се сблъскват и в рамките на политическия процес на
общностно равнище чрез изборите за Европейски парламент. След
последните избори е безспорно, че национализмът разраства своето
влияние6.
На последните избори за представители в Европейския
парламент през 2019 година гласуваха гражданите на 28 държави
членки на Съюза. Характерна за тези избори е промяната в броя и
представителството на парламентарните групи, настъпила в резултат на
посочените по-горе процеси.
Една от тенденциите, които се забелязват, е увеличаването на
броя на членовете, които са представители на „зелените“, а също така и
успехът на политиката за по-силно присъствие на жени в парламента и в
другите институции на Европейския съюз, което е свързано с идеите на
феминизма. Изключително важно значение за правилното развитие на
Касторяно, Рива. Национализмът – голямото предизвикателство за ЕС. В. „Монд“,
2010, http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=32743&category=223.
6
Popova, R. Nationalism in Europe: Main Typologies and Contemporary Manifestations.
Revista Europa Del Este Unida, Numero 2, Julio – Deciembre 2016, pp. 9-16.
5
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политическия процес в Европейския съюз има разпределението на
членовете на Европейския парламент по политически групи, които се
основават на общи идеи и виждания, а не по национален признак.
По отношение на регионалните сблъсъци на национализми ярък
пример са и Балканите. Историческото развитие в региона е изпълнено с
конфликти и противоречия между държави, империи, нации, етноси и
религии. Именно тези характеристики на взаимоотношенията създават
негативното възприемане на понятието „балканизация“, което се
асоциира като синоним на раздробеност, дезинтеграция и
конфликтност. Причините за този вид отношения между отделните
държави на полуострова имат външен и вътрешен характер, а също така
зависят и от географското им положение. В последното десетилетие на
ХХ и в началото на ХХІ век противоречията в региона са свързани с
края на Студената война и разпадането на Социалистическа
федеративна република Югославия, което доведе до признаването на
независимите държави Словения, Хърватия, Македония, Босна и
Херцеговина, Черна гора и Косово.
Външните причини за противоречията на полуострова са
свързани с геополитическите интереси на държавите, които в даден
исторически период са имали и продължават да имат влияние и
въздействие върху международните отношения. На Балканския
полуостров са се срещали различни народи, религии и цивилизации и
това разбираемо води до формирането на едно многообразие от
националности и култури. През продължителни периоди от време
регионът е бил граница на империи и място за срещи на
многонационални държави, което е сигурен знак, че е бил обект на
периодични войни и на несигурност. Това безспорно е оформило
местните модели на развитие, които нерядко са свързани с прояви на
политическо насилие. 7
Вътрешните причини, които пораждат несигурност на Балканите,
са свързани с политическо-общностната раздробеност и неспособността
на политическите системи на държавите от региона да бъдат достатъчно
ефективни в основните обществени сфери. Основата, която определя
способността на политическите системи да разрешават противоречията
от възникващите политически искания на социалните групи и
проблемите на обществото, са историческите традиции, икономиката,
политическата култура, международната обстановка и политическите
идеологии, които трябва да представят „карта“ за развитието на
обществото.
7

Biondich, Mark. The Balkans: Revolution, War, and Political Violence since 1878. Oxford
University Press, 2011, p. 1.
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По отношение на историческите традиции е безспорно, че има
множество натрупани противоречия и представа за историческа
несправедливост във всяка една от държавите в региона. Икономиките
на отделните страни на полуострова имат своите различия и в
настоящия момент е безспорно, че имат проблеми. Политическите
култури също имат своите особености и участието в политическия
процес е в пряка зависимост от нейния специфичен за всяка държава
тип. Политическата култура на полуострова е повлияна от оказаното ѝ
въздействие в периода на Османската империя и патриархалния тип
общества. По отношение на международната обстановка определено е
силно влиянието и въздействието върху държавите поотделно и като
регион от страна на основните субекти в международната система.
Периодът на Студената война, който е свързан с идеологическото
противопоставяне на САЩ и СССР, оказва също значимо въздействие и
влияние в посока към засилването на противоречията между държавите
от региона. Освен това оказва своето въздействие чрез доминирането на
една идеология върху развитието на останалите основни политически
идеологии в страните от региона.
Политическите идеологии на Балканите явно не предлагат
необходимото виждане и начини за постигането на едно по-добро
бъдеще и това се отразява на политическите системи. Безспорно една от
основните причини за възникване на проблеми на сигурността на
регионално равнище е крайното проявление на идеологията на
национализма. Именно „нацията“ е един от основните термини в
геополитическия речник на Балканите, където по-скоро се възприема
немският възглед за нация, в центъра на който са общите корени и
етнос. 8 От историческа гледна точка отделните нации на Балканите са
използвали различни методи за утвърждаване на своята национална
идентичност. Много често средството за постигането на тази цел е била
асимилацията, за да се наложи определена националност. През първото
десетилетие на ХХІ век взаимоотношенията между държавите на
Балканите имат сложен характер. Пример в това отношение е спорът
между Гърция и Македония за името на държавата. Също така има и
историческа обремененост в отношенията на Сърбия с другите държави,
които са били част от Социалистическа федеративна република
Югославия.
Противоречията,
сблъсъците
и
конкуренцията
между
националните държави и техните идентичности се проявяват и в
останалите части на света, където въпреки това също се правят и опити
Атанасов, Стоян. Как Балканите говорят за себе си. Монд дипломатик. 2007.
http://bg.mondediplo.com/article213.html.
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да се постигне регионално сътрудничество по примера на Европейския
съюз 9.
Следващото ниво на сблъсък е между възгледа и вярванията за
съвременната демокрация като универсален принцип на човешко
съществуване, 10 който е характерен за определяните като модерни
либерално-демократични държави и се противопоставя на другите
страни в регионален и глобален мащаб, които обикновено поддържат
една основна идеология и не позволяват проявлението в себе си на
другите или пък те са само формално присъстващи. Този сблъсък може
да бъде анализиран и представен по различни начини, но най-общо се
описва като противоречие на идеи, възгледи, представи за обществото,
за взаимоотношенията вътре в него и неговото бъдещо развитие, т.е.
това е, условно казано, противопоставяне на различни модели на
структуриране и осъществяване на обществените отношения. Именно в
този аспект демокрацията се разглежда като съвкупност от идеи и
представи за обществото и неговото развитие, т.е. като идеология.
Революциите в Арабския свят също показват влиянието и
противопоставянето през ХХІ век на идеологиите върху обществените
отношения. От една страна, чрез новите технологии се проявяват
исканията за осъзнатите пак с помощта на информационните и
комуникационните средства потребности и интереси на индивидите, а
от друга ясно изпъква ролята на религията като идеология, която
определя състоянието на отношенията в дадено общество. При този
контраст през ХХІ век се вижда взаимовръзката между идеологията
като общо понятие и правните системи на държавите. Необходимостта
от промяна в тези общества е предизвикана от обективните потребности
на хората и придобиването на познания за това, какъв е начинът на
живот в техните представи. Идеите на либералната демокрация,
показани им с новите технологии и споделени чрез тях, предизвикват
тяхното желание за промяна на реалната действителност и политическа
система.
В съвременната международна система по-голямата част от
населението на земята живее в общества, които не споделят напълно
нито принципите на съвременната демокрация, нито нейните
постижения, което е условие за протичането на конфронтационни
процеси в света. Тази тенденция е предопределена и от невъзможността
на развитите страни да се предпазят от глобалните проблеми чрез
изолация в собствените си граници.
Катранджиев, А. Регионалният процес в Латинска Америка и Карибския басейн от
50-те до 90-те години на XX век. Издателство „Пропелер“, София, 2017, с. 250-253.
10
Политология. Под редакцията на Георги Янков, УИ „Стопанство“, С., 2001, с. 31.
9
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Особено сложно е онова ниво на сблъсъци на политическите
идеологии през ХХІ век, при което има противопоставяне на идеологии,
имащи глобален обхват, каквито са например феминизмът и
екологизмът, с другите, които се проявяват на различни равнища. От
една страна, феминизмът и екологизмът се реализират чрез и в
националните държави, но от друга са регионални или глобални по своя
обхват. Тяхното въздействие се улеснява значително през ХХІ век с
развитието на новите технологии, които позволяват и създават условия
за увеличаването на влиянието им в световен мащаб.
Разпространението
на
новите
комуникации,
интернет,
социалните мрежи и т.н. променя представите за политика и
въздействие върху идеите на личността. Това естествено не е
равномерно разпространено на планетата, но са явни тенденциите за
коренна промяна в начина на общуване между хората, която има
количествена и качествена характеристика. Обемът на информация, от
една страна, е огромен и е трудно за индивида да се ориентира, а от
друга, скоростта на движение на информацията е коренно различна от
всички епохи до момента. Това дава възможност за разпространението
на идеи и възгледи по изключително различен от досегашния начин.
Обхватът може да е много по-голям, т.е. глобален, а скоростта – да е
незабавна. Това предполага и нови сблъсъци на ниво политически
идеологии, защото хората освен общи интереси имат и лични, които са
предпоставка за разлика във виждането за начина и средата на
реализирането им.
Събитията в съвременния свят показват, че множеството
проблеми се нуждаят от противопоставяне на идеи и възгледи за
развитието на обществото и постигане на тяхното разрешаване.
Осъзнаването на света като едно цяло има положителни тенденции,
които обединяват най-добрите практики на разрешаване на
противоречията и проблемите, но понякога страхът от съществуването в
един глобален свят е причина за възвръщането на консервативни и
националистични идеи, за да се съхранят определени интереси.
Най-ярко е изражението в нашата съвременност на сблъсъка
между национализма и онези други идеологии, които имат за основни
ценности в своите представи света като едно цяло. Естествено през ХХІ
век се проявяват особено силно и форми на фундаментализма,
разглеждан от някои анализатори като идеология, която не приема
обективната действителност и ѝ се противопоставя чрез тероризма.
Сблъсъкът на политическите идеологии се пренася и във
виртуалното пространство. Това създава непозната до момента
симбиоза между две пространства на идеологически сблъсъци, които
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взаимно си влияят и се определят. Промените в обществото днес са
фундаментални.

73

REVIEW OF SOME TOPICAL ISSUES IN EU DIPLOMATIC
SERVICE
Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD, Department of International Law and
International Relations, Faculty of Law and History, South-West University
“Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Abstract: The present study explores the new dimensions and challenges for
the diplomatic services of the EU Member States. The framework of these
services has been changed since the foundation of the European External
Action Service in 2010 and the strengthening of the EU foreign and security
policy by the 2009 Lisbon Treaty. This development puts forward the necessity
to outline the new dimensions of cooperation between the ministries of foreign
affairs of EU Member States. In addition, the study reviews the secondary law
of the EU with respect to the cooperation between diplomatic missions in terms
of diplomatic protection of EU citizens in third states.
Keywords: diplomatic service, foreign affairs, European External Action
Service, Common Foreign and Security Policy (CFSP).
ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА В ЕС
Доц. д-р Николай Марин, Катедра „Международно право и
международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ
„Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Резюме: Настоящата статия цели да представи новите измерения и
процеси в дипломатическата служба на държавите членки на ЕС.
Създаването на Европейската служба за външни действия през 2010 г.
и засилените политически процеси в областта на Общата външна
политика и политика за сигурност след Договора от Лисабон изискват
да се очертаят новите измерения на дипломатическата служба и
процесите на взаимодействие между националните министерства за
външна политика. Освен това в статията се прави преглед на
вторичното право на ЕС относно синхронизиране на взаимодействието
между дипломатическите представителства при осъществяването на
дипломатическа и консулска закрила за гражданите на Европейския
съюз, когато се намират на територията на трети страни.
Ключови думи: дипломатическа служба, външни работи, Европейска
служба за външни действия, Обща външна политика и политика за
сигурност (ОВППС).
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Foreign policy activity within the European Union and generally within
the system of international relations in the last 10 years has evolved with
exceptional dynamics. This directly affects the diplomatic service and its
priorities. There is a necessity for a more modern legal framework for the
diplomatic service, which is in line with the dynamic environment for
developing the system of international relations. In this respect, the expanding
dimensions and forms of the diplomatic service 1, which in turn change by
enriching the content of collaboration on both bilateral and multilateral basis,
can be noted. These processes are especially visible in the EU.
The diplomatic service in the EU is quite different from the traditionally
functioning external relations bodies that are non-EU members. This is mainly
due to the fact that there has been established an institutional network of
foreign policy institutions – COREU2 in the mid-1970s – subsequently
developed and renewed to CORTESY. Enhancing the political integration has
led to the creation of the CFSP with several specific institutions and
instruments. Meanwhile, new institutions have been introduced, such as the
regulation of primary law regarding EU citizenship demanding the
organization of diplomatic activities in the implementation of diplomatic and
consular protection from diplomatic and consular/relevant representations,
namely in third countries where there is no representation of the Member State,
whose individuals are citizens. 3 The latter is a very powerful legal instrument
in the foreign policy area because it lets the EU have a very high degree of
interaction in third countries. It appears that all EU Member States are
represented in only three countries – the United States, China and Russia. 4
On 1 December 2009, the entry into force of the Treaty of Lisbon
created positive preconditions for the institutionalization of the Common
Foreign and Security Policy (CFSP).

1

Marin, N., Belova G. A CENTURY OF INDEPENDENCE OF THE BALTIC STATES - SOME
SIMILARITIES AND DIFFERENCES WITH BULGARIA, Baltic Yearbook of International
Law (in print), Brill Publishing House.
2
COREU is an EU communication network between the 28 EU countries, the Council, the
EEAS and the Commission. By providing a regular flow of information, it facilitates the
cooperation on foreign policy issues. In particular, COREU allows rapid decision-making in
emergencies. Available at http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/coreu.html?locale=bg.
3
See Art. 20, letter "c" of the Treaty on the Functioning of the European Union, Luxembourg,
2010, p. 57.
4
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Consular
protection for EU citizens in third countries: state of play and prospects COM (2011) 149,
Brussels, p. 3.
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The establishment of the European External Action Service in 2010 5
and the involvement of the High Representative for Foreign Affairs as VicePresident of the European Commission is a great step, which gives an
affirmative signal to foster coordination and deepen the political integration in
the EU. The first High Representative for the Common Foreign and Security
Policy (CFSP) was Catherine Ashton, from whom there were great
expectations for stepping up the CFSP and building new diplomatic service
models. Due to the fact that she is from the United Kingdom, it was expected
that she should become more active and empowered with the issues of
European political integration. 6 For the time being, after almost two terms –
one by Catherine Ashton and one by Federica Mogherini – it is about time to
ask urgent questions which concern the functioning of the diplomatic service.
They include the diplomatic missions, permanent representations to
international intergovernmental organizations, particularly within the context
of their interaction in the CFSP perspective.
The contemporary development of international relations has also had
an impact on the diplomatic service. The international relations system has
suffered a number of crises and international politics has undergone serious
trials and shocks within a decade. The striking beginning is the 2008 World
Financial and Economic Crisis and later on the increased tensions in some
regions in the Middle East and North Africa, such as the Arab Spring of 2011.
The negative repercussions of these shocks triggered the migration and refugee
crisis 7, which had an influence on Europe and raised issues of certain
sensitivity in relation to the national identity. The escalation of tension, distrust
and a sense of insecurity led to the legitimation of extreme political currents,
which also had a negative impact on the diplomatic service in the EU. The
increased terrorist activity and committed acts of terrorism in France, Sweden,
Germany and other countries, the continuing civil war in Syria has also
complicated the relation between the leading states by shaping a geopolitical
5

Council Decision of 26 July 2010 establishing the organization and functioning of the
European External Action Service (2010/427/EU), Official Journal of the European Union, L
201/30, 3.08.2010.
6
Марин, Н., Христова, А., Анализ на правната уредба на Общата външна политика и
политика на сигурност на Европейския съюз според Договора от Лисабон, Изследване
на Общата външна политика и политика на сигурност и съседство на Европейския съюз
след Лисабонския договор, Университетско издадетелство „Неофит Рилски“,
Благоевград, 2010, с. 41 (Marin, N., Hristova, A., Analysis of the Legal Framework of the
Common Foreign and Security Policy of the European Union under the Treaty of Lisbon,
Study of the Common Foreign and Security Policy and Neighborhood of the European Union
after the Treaty of Lisbon, University Publishing House “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2010,
p. 41).
7
Marin, N., Disproportionate Migration Pressure as a Challenge for the National Security of
the Republic of Bulgaria , Economic, Social and Administrative Approaches to the
Knowledge-Based Organization, Sibiu, 2016, p. 133.
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confrontation and interfering with the interests of a range of global and regional
factors.
As a failure and weakness of a diplomatic co-operation could be
pointed out the allowance of ISIS to be created, which also indicates
underestimation or even ignorance of the processes in the Middle East. The
strong disproportionate migratory pressure has created a crisis in the area of
free movement of people, which calls into question the further functioning of
the Schengen area and its achievements. This crisis deepened in the wake of
the introduction of temporary border controls between Member States that had
almost forgotten border checks and had to build border facilities and fences,
which were characteristic of other historical periods.
Crucial practical issues are raised, which include the impact of small
and medium-sized countries on foreign policy activity and when the state is
chairing the Council of the EU. From January till June 2018 the Republic of
Bulgaria presided for the first time over the Council of the EU, and foreign
policy issues were identified as part of its priorities 8, including the integration
of the Western Balkan countries into the EU in a medium-term perspective.
A significant meeting with undoubted foreign-policy influence was
also the EU-Turkey one held in Varna on March 26, 2018, where despite tense
relations, success was achieved by restoring the EU-Turkey dialogue and the
continuation of the EU-Turkey agreement of March 2016 regarding refugees
and migrants.
Brexit's results have also influenced the diplomatic service because
from the process of negotiation between the EU and the UK and mutually
resolving the contradictory issues it will be clear what Brexit will be like – a
“hard“ Brexit. This means limiting EU-UK relations to typical bilateral
relations or “soft“ Brexit, retaining in a large number of areas the close
cooperation and interests of the EU and the UK.
Britain's expected exit from the EU will also alter aspects of foreign
policy relations between the EU, the United Kingdom, and the United States.
The British stance is not very clear, although there is an exit procedure since
London declares its willingness to participate in the future European Defense
Union by 2025. What is ultimately the impact and the possibilities of small and
medium-sized Member States on forming the foreign policy process? Is it
possible for a state of this kind to influence the foreign policy processes and
change the foreign policy position?
The new dimensions of the diplomatic service in the EU are as follows:

8

The priorities of the Bulgarian presidency of the Council of the EU are: The future of Europe
and young people, the Western Balkans, Security and Stability, Digital Economy. For more
information, see the official website of Bulgaria’s EU Council Presidency:
https://eu2018bg.bg/en/28.

77

• Necessity for a more precise regulation on the interaction between
national foreign policy and the CFSP;
• In the relations between the various diplomatic missions and the
Ministry of Foreign Affairs of the respective state, which does not have its own
diplomatic representation, to organize such protection and under such
conditions as for the citizens of the respective state;
• Increased need for a European dimension of consular protection 9;
• Diplomatic activity and interaction between the national authorities
for external relations and the European institutions 10;
• Diplomatic tools and technologies for cybersecurity development,
taking timely joint actions on preventing and counteracting cyber-threats.
Without any doubt, it is true that the diplomatic service in the EU will
continue to take place in a bright dynamic environment. The major challenges
facing states at a national and European level are connected with the
formulation of truly achievable aims and more active implementation of the
CFSP. In the medium term, the interests between Western and Eastern
European states ought to be balanced with a view to implementing common
foreign policy priorities. Solving controversies in the foreign policy sphere
could be achieved through the adoption of a strategic approach in order to
reduce tensions in neighboring regions and improve relations between strategic
partners.
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МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ МЕЖДУ
ДЪРЖАВИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА РАЗПАДАНЕТО НА БИВША
ЮГОСЛАВИЯ
Доц. д-р Тодор Кобуров, Институт за държавата и правото при
Българска академия на науките
Резюме: В статията се прави общ преглед на проблемите от
международноправен характер, възникнали в резултат на разпадането
на бившата Социалистическа Федеративна Република Югославия.
Ключови думи: Международни отношения, международно право,
външна политика в региона на Балканите, бивша Югославия.
INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS AMONG STATES
STEMMING FROM THE DISINTEGRATION OF FORMER
YUGOSLAVIA
Assoc. Prof. Todor Koburov, PhD, Institute for the State and the Law –
Bulgarian Academy of Sciences
Abstract: The study presents a general review of the issues related to
international law, which have come up as a result of the disintegration of the
Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
Keywords: International relations, international law, foreign policy in the
Balkan region, former Yugoslavia.
Разпадането на бившата Социалистическа Федеративна
Република Югославия (СФР Югославия) доведе до цял комплекс от
проблеми, които са свързани както с международноправната
проблематика, така и с политически, дипломатически, икономически и
етнически аспекти. Стигна се дори до кървав военен конфликт на
територията на Босна и Херцеговина и Хърватия, който продължава да
има своите негативни последици както в региона на бивша Югославия,
така и в балкански и европейски контекст. Това беше най-големият
военен конфликт на територията на Европа след Втората световна
война, и то в непосредствена близост до границата на България. От тази
гледна точка едно цялостно и всеобхватно изследване на причините и
последиците от този конфликт представлява не само интерес за
българската наука, но има и практическо значение за актуалната външна
политика на страната в региона на Западните Балкани.
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Прави впечатление, че анализът на актуалните проблеми в
международните отношения днес изисква една особена чувствителност
към ролята и мястото на международните организации и техните
своевременни действия, когато се решават определени регионални
проблеми – най-вече в сферата на сигурността. Силно впечатление ми
направиха думите на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш
при откриването на годишната сесия на Общото събрание на ООН през
2018 г. и особено частта, в която той очерта актуалните проблеми в
областта на международните отношения: „увеличаване на
поляризацията и популизма в отделните държави, отслабването на
сътрудничеството между тях и „крехкото“ доверие в
международните институции“. Той очерта световния ред днес като
„все по-хаотичен“, а властовите отношения – като „все по-неясни“.
Според него днес „всеобщите ценности са разрушени“, а ние сме
неспособни да се справим с конфликтите и войните в много части от
света. Подобна, а може би и още по-тежка е оценката за ситуацията в
страните от бивша Югославия, а защо не и в региона на Балканите и
Европа като цяло.
Анализът на тази проблематика продължава да бъде актуален и
днес, 24 години след края на конфликта в бивша Югославия, тъй като
между новите държави съществуват нерешени и спорни проблеми от
международноправен характер, като например: въпросът за границите
между тях; въпросът за подялбата на имуществото и финансовите
активи на СФР Югославия; разследването на военните престъпления по
време на войната, както и други въпроси, които ще засегна в
изложението.
Разпадането на бивша Югославия и възникването на нови
държави в региона бе предизвикателство за целия регион на Балканите
и Европа и постави в една коренно променена и динамична ситуация
българската външна политика. В началото на 90-те години на миналия
век новият политически елит на България трябваше да взема решения в
условията на бързо променяща се външнополитическа среда, а понякога
и в условията на протичаща политико-военна криза.
Сериозното и задълбочено анализиране на тези проблеми от
научни позиции днес би спомогнало за формирането на последователна
външнополитическа позиция на Р България, както и за лансирането на
някои изходни идеи за развитието на отношенията между Р България и
новите държави от бивша Югославия. Тази статия няма претенциите за
оригиналност и изчерпателност и може да се разглежда само като
първоначален опит за повдигане на завесата на събитията от този
период.
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Р България призна новите четири държави, произлезли от
разпадането на бивша Югославия (Словения, Хърватия, Р Македония и
Босна и Херцеговина) на 15.01.1992 г. Този политически и
международноправен акт се оценява по различен начин от
изследователите. Оценките на българските изследователи варират в
следната палитра: от „едно доста неочаквано решение“, но
същевременно „решителен акт, предприет самостоятелно, без да
бъде съобразен с Великите сили или с приятелска Гърция. Водени от
някакъв исторически инстинкт, неопитните български политици
чувстват, че след разпадането на СФРЮ България би имала
потенциално по-добри отношения със съставящите я републики, в
това число и със Сърбия, особено след като от тях отпада основният
им проблем – Македония. Заедно с това обаче българската страна
бърза да обяви пълен неутралитет и ненамеса в ескалиращия
конфликт. Действайки в рядък за силната политическа поляризация на
страната консенсус.“ 1
До „ясен сигнал, ориентиран главно към Запада, че от София
югославският разпад изглежда необратим и че обмисляните в
международните институции стабилизиращи мерки трябва да бъдат
насочени към всички напускащи федерацията републики“. 2
Решението за признаването на четирите бивши югорепублики е
взето след разширено заседание на българското правителство с
участието на председателите на парламентарните комисии по външна
политика и национална сигурност, и то с аргументирано писмено
становище от Комисията по външна политика на Народното събрание. 3
Събитията от този период са описани и анализирани много
подробно в книгата на проф. Ангел Димитров („Раждането на една нова
държава. Република Македония между югославизма и национализма“,
София, 2011, Академично издателство Проф. Марин Дринов) и в труда
на Бисер Банчев („България и югославската криза (1989-1995)“, София,
2009 г.). Подробен разказ на събитията прави и в едно по-късно
публикувано интервю тогавашният български заместник-външен
министър Стефан Тафров (публикувано в http://e-vestnik.bg от
19.02.2009 г.).
Никова, Екатерина. Войната в Босна и Балканите. В: Съдбата на мюсюлманските
общности на Балканите, т. 6, „Особеният случай Босна“, съставител Антонина
Желязкова, София, 2001, с. 133, интернет-източник: www.imir.org.
2
Димитров, Ангел. Раждането на една нова държава. Република Македония между
югославизма и национализма, София, 2011, Академично издателство Проф. Марин
Дринов, с. 156.
3
По този въпрос вж. по-подробно Банчев, Бисер. България и югославската криза
(1989-1995), София, 2009 г., с. 91-115.
1
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Стефан Тафров обръща внимание на факта, че България е
първата страна, която признава не само Р Македония, но и Босна и
Херцеговина, и оценява този външнополитически акт като голямо
постижение за България, тъй като събитията са можели да се развият и
по съвсем различен начин. Според Ст. Тафров, ако Р Македония не
беше международно призната, щеше да се превърне в една „сива зона“ и
Слободан Милошевич щеше да се опита да я завоюва, да окупира и нея.
Един подобен международноправен акт, извършен от съседна държава,
според него е спрял развитието на военните действия в много голяма
степен. Освен това, той е показал на партньорите на България, че ние
нямаме териториални аспирации към никого, към никой наш съсед,
което пък е открило пътя на България към НАТО и ЕС. Но най-важното:
конфликтът в бивша Югославия е бил ограничен да не стигне до
българските граници.
Необходимо е да припомним, че през 1992 г. България не е член
нито на НАТО, нито на ЕС, нито дори на Съвета на Европа.
Проф. Ангел Димитров с основание обръща внимание на нещо
важно в тази ситуация – формирането през посочения период на една
нова българска идентичност, освободена от доскорошната си строга
външнополитическа зависимост от Москва. Той категорично смята, че
България взема едно самостоятелно решение с първостепенно
регионално значение, което е съобразено с нейните собствени
национални интереси. Разбира се, в своя труд проф. Димитров
разглежда основно темата за признаването на Р Македония, но актът на
признаване на Р Македония не е изолиран – решението на българското
правителство и на парламента на България е за признаването на
четирите бивши югославски републики, пожелали независимост –
Словения, Хърватия, Р Македония и Босна и Херцеговина. Самото
признаване е обявено с декларация на тогавашния министърпредседател Филип Димитров пред Народното събрание (15.01.1992 г.),
която е гласувана единодушно от присъстващите народни
представители.
Относно акта на признаването може да се направят няколко пообщи изводи и оценки:
Признаването на четирите югорепублики Словения, Хърватия, Р
Македония и Босна и Херцеговина от България е любопитен и
интересен момент от новата политическа история и трябва да се
анализира много по-подробно от съвременните изследователи.
Актът на международноправно признаване на четирите бивши
югорепублики е осъществен от правителството на Р България като
самостоятелно външнополитическо решение, след внимателен и
задълбочен анализ, при отчитане на българските национални интереси
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и с консенсус между основните представители на държавната власт –
премиерът Ф. Димитров и президентът Ж. Желев.
Решението е обявено и гласувано с пълно мнозинство от
Народното събрание, без нито един глас против, като е изпълнена
цялата процедура съгласно тогавашната парламентарна практика,
изискваща положителни становища на Комисията по външна
политика и Комисията по национална сигурност. Това е бил знак, че
България само 3 години след падането на комунизма спазва
демократична парламентарна и политическа практика.
Признаването дава и съществен външнополитически знак към
Европа, САЩ и света като цяло, че България е страна, която ще
следва свой автентичен модел на развитие в посока отстояване на
запазването на мира и стабилността в региона на Балканите, без
териториални претенции към съседните страни.
Признаването на новите четири държави, произлезли от
разпадането на бивша Югославия (Словения, Хърватия, Р Македония и
Босна и Херцеговина) от Р България на 15.01.1992 г. не би могло да се
разглежда и анализира само в контекста на двустранните отношения
с тях, а би трябвало да се разгледа в един по-широк контекст, който
има както вътрешнополитически проекции в рамките на България - със
специфичните вътрешнополитически борби, противопоставяния и
влияния, така и в регионален и в общоевропейски контекст, а бих казал
– и в световен контекст.
Разпадането на бивша Югославия, освен всички други проблеми
от вътрешнополитически и външнополитически характер, доведе и до
цял комплекс от сложни международноправни проблеми между
нововъзникналите държави. Аз ще се опитам да ги очертая най-общо,
защото всеки един от тях може да бъде тема за самостоятелно
монографично изследване.
Въпросът за границите между новите държави
Тук влизат следните нерешени гранични въпроси:
между Словения и Хърватия – за 6 км. от общо 664 км.
граница по суша и за делимитацията на морската им граница в
Пиранския залив – спор, който продължава и до днес, въпреки че двете
страни вече са членки на ЕС и НАТО и има решение от юни 2017 г. по
този въпрос на Арбитражен съд в Хага. 4 Според решението на съда, ¾
от Пиранския залив се падат на Словения. Последната обаче няма
По този въпрос вж. също студията на проф. д-р Цветана Каменова „Проблеми на
морската делимитация в Адриатическо море“, Научни трудове на ИДП-БАН, Том V
(2008), София, 2010 г., с. 27-46.
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директен достъп до международни води, а посредством коридор, широк
около 2,5 морски мили или 4,6 км. През хърватски води ѝ се осигурява
излаз, което пък ѝ предоставя правото на морски транспорт и риболов.
Хърватия счита, че решението на арбитражния съд не е задължително и
настоява между двете държави да бъде подписано споразумение.
Словения, от своя страна, продължава да настоява, че решението на
Арбитражния съд трябва да бъде изпълнено. Този продължаващ и до
днес спор ни напомня да бъдем много внимателни, когато говорим за
т.нар. „интеграция на държавите от Западните Балкани“ и изискването
на ЕС нерешените въпроси да бъдат уредени ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО, а
не СЛЕД ПРИЕМАНЕТО. Последното развитие на този въпрос е
отнасянето му за решение към Европейския съд в Люксембург;
между Хърватия и Босна и Херцеговина за части от
сухопътната граница, както и относно строежа от хърватска страна на
моста към полуостров Пелешац. Със строежа на моста Хърватия цели да
свърже своята територия, като заобиколи малкия участък от
крайбрежната територия на Босна и Херцеговина (около 20 км.).
Босненското крайбрежие отделя най-южната Дубровнишка област от
Хърватия и принуждава пътуващите да минават през 2 ГКПП, с което
значително се забавя автомобилният трафик – особено в активния
туристически сезон в Хърватия. Построяването на моста при Пелешац
ще реши не само струпването на автомобили по ГКПП и загубата на
време при пътуване, но ще реши и въпроса с пълното обособяване на
териториалната цялост на Хърватия. През 1999 г. тогавашният
хърватски президент Франьо Туджман и членът на Председателството
на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович подписаха споразумение,
което урегулира границата между двете бивши югославски републики
съгласно вътрешната междурепубликанска граница, съществуваща по
времето на бивша Югославия. Договорът обаче досега не е ратифициран
нито от парламента на Босна и Херцеговина, нито от парламента на
Хърватия. През юни 2017 г. Европейската комисия взе решение да
отдели от Кохезионните фондове (Хърватия е член на ЕС от 01.07.2013
г. – бел. авт.) сумата от 357 милиона евро безвъзмездна финансова
помощ за изграждането на моста, което представлява около 85% от
необходимите средства. Проектът се състои от 3 фази: строителство на
самия мост с дължина 2,4 км., строителство на пътища за достъп до
моста с дължина от около 12 км. и строителство на обходно трасе, което
да свърже полуострова с пътя за Дубровнишката област. Очаква се
проектът да бъде реализиран до 2022 г., но за него на този етап има
обструкции от босненската страна на политическо ниво, тъй като
бошняшкия политически фактор в лицето на основната бошняшка
партия ПДД смята, че подобен проект ще затвори достъпа на Босна и
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Херцеговина до международни води. Проблеми и спорове има и около
използването от Босна и Херцеговина на пристанище „Плоче“, което е
строено с пари от федералния бюджет на СФРЮ с цел да обслужва
Република Босна и Херцеговина, но след това остава на хърватска
територия. Босненската страна лансира идеята за построяване на
пристанище в гр. Неум като алтернатива на „Плоче“, но там нещата
допълнително се усложняват от техническите характеристики на
мястото (плитководни води), както и това, че населението на гр. Неум е
изцяло хърватско;
между Хърватия и Сърбия – за речната граница по р.
Дунав. В основата на спора стои не толкова криволичещата
демаркационна линия, колкото контролът върху два стратегически,
икономически и туристически важни острова – Вуковарския и
Шаренградския. Първият е остров, който се намира в близост до тежко
пострадалия (за да не кажа напълно разрушен – бел. авт.) по време на
войната (1992-1995 г.) хърватски град Вуковар, но от сръбската страна
на брега. А вторият е изкуствено създаден остров, намиращ се в
хърватската община Шаренград, но също от сръбската част на брега;
между Хърватия и Черна гора – за морската граница в
Бока-Которския залив при полуостров Превлака;
между Сърбия и Косово – там открито вече се говори за
размяна на територии. Сърбия не признава едностранно обявената
независимост на Косово. Това е и официалната позиция на няколко
страни от ЕС – Гърция, Кипър, Румъния и Испания. Позиция, която ще
доведе до проблем с европейската интеграция на Косово. След
подписването на договора между Р Македония и Гърция за новото име
„Северна Македония“ прави впечатление, че в публичното
пространство започна да се използва по-често терминът „Северно
Косово“;
между Сърбия и Босна и Херцеговина няма сключен
договор за границите. Както се казва – там Сърбия граничи със себе си,
защото от другата страна е т.нар. „Република Сръбска“ („ентитет“ в
рамките на Босна и Херцеговина).
Въпросът за подялбата на имуществото и финансовите
активи на СФР Югославия
Тук влизат споровете за активите на Централната банка на
СФРЮ. Споровете за подялба на имуществото на бившата Югославска
народна армия (ЮНА), както и подялбата на дипломатическите имоти
на СФРЮ. Тук влиза и спорът за активите на фалиралата „Люблянска
банка“ от времето на разпада на бивша Югославия, когато голям брой
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вложители, югославски граждани, губят спестяванията си във валута.
Този проблем е освен в сферата на МПП, но и в сферата на МЧП.
Специално внимание изисква и проблемът за разследването
на военните престъпления през периода 1992-1995 г., т.нар.
„престъпления срещу човечеството“, които са обект на разследване от
Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ).
Проблем, който също може да бъде обект на самостоятелно
монографично изследване и който пък навлиза в тематиката на
международното наказателно право. Все още има неразкрити военни
престъпления на територията на бивша Югославия и особено в Босна и
Херцеговина, където продължават споровете за това, в коя държава и от
кои съдилища да се съдят военнопрестъпниците.
Не е решен и въпросът с безследно изчезналите жертви на
конфликта. Тук отново се натъкваме на парадокси – в днешно време, в
Босна и Херцеговина например има закон, според който на наказателно
преследване са подложени лица, които се завръщат от участие във
войната в Сирия и Ирак. Що са касае до военнопрестъпниците, които се
завръщат от процесите пред МНТБЮ в Хага – те в повечето случаи са
посрещани като герои в собствените си страни. Това е проблем, който
раздвоява моралните ценности в тези общества и предизвиква много
въпроси.
Други нерешени въпроси от международноправен характер
са: връщането на заграбените културни ценности; защитата на
малцинствата; борбата с тероризма и овладяването на
миграционните потоци. Сигурен съм, че списъкът с нерешените
проблеми от международноправен характер в страните от бивша
Югославия може да бъде продължен и още.
Опит за обобщение
Посочените проблеми от международноправен характер
всъщност могат да намерят решение в много по-голяма степен с
политически, отколкото с правни средства, защото в тяхната основа
стоят политически конфликти. Това поставя проблема за ефективността
на международния правов ред, от една страна – и това е проблемът, за
който говори генералният секретар на ООН Антониу Гутериш при
откриването на годишната сесия на ОС на ООН през 2018 г., а от друга
– показва доколко реалистична е перспективата за европейска
интеграция на Западните Балкани, при положение че най-важното
условие за нея е предварителното решаване на спорните въпроси.
В тази връзка актуалност имат и думите на последния
Председател на Председателството на СФРЮ и впоследствие президент
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на Хърватия (2000 – 2010 г.) Стипе Месич, който на конференция в
София, проведена през 2014 г. заяви, че вече повече от 20 години т.нар.
„преход“ на страните от Източния блок все още не е приключил. Той
предупреждава, че „пробуждането на неоснователни страхове,
свързани с опита от травматичното ни минало, както и
съзнателното стимулиране на тези страхове с цел да се установят
нови сфери на влияние и интереси, няма да помогне на никого… За да
строим бъдещето, трябва да застанем лице в лице с истините от
миналото, а това включва и истината за нас самите.“
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РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕДА
Гл. ас. д-р Гергана Георгиева, Катедра „Международно право и
международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ
„Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Резюме: Статията разглежда международните комуникации, които
често се случват в отвореното и достъпно пространство на медиите
при отсъствието на институционализирани канали. Медиите запълват
комуникативните пропуски в международния процес и при попълването
на тези пропуски те се отличават от конвенционалните участници,
които са главно държави, международни организации и дори
неправителствени организации. Уникалността се състои в това, че
медиите нямат определена институционална роля в международните
отношения и международното право. В статията се прави и
разграничение между речта на омразата, която е безспорно нарушение
на правата на човека и достойнството, и пропагандата, която може
да бъде презрителна, но вероятно подлежи на други не правно
обвързващи инструменти за приемлив международен или национален
контрол като споразумения, стандарти или добри практики.
Ключови думи: медиите в международната среда, права на човека, реч
на омразата, пропаганда.
THE ROLE OF THE MEDIA IN THE INTERNATIONAL CONTEXT
Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD, Department of International
Law and International Relations, Faculty of Law and History, South-West
University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Abstract: This article explores international communications that often take
place in the open and accessible media space in the absence of institutionalized
channels. The media fill the communicative gaps in the international process,
and in filling these gaps, they are different from conventional participants,
mainly states, international organizations and even non-governmental
organizations. What is unique is that the media have no definite institutional
role in international relations and international law. The article also makes a
distinction between hate speech, which is an indisputable violation of human
rights and dignity, and propaganda that may be contemptuous but possibly
subject to other non-legally binding instruments of acceptable international or
national control such as agreements, standards or good practices.
Keywords: media in the international context, human rights, hate speech,
propaganda
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Всички процеси, свързани със законотворчеството и
правоприлагането, са процеси на информация и комуникация. 1 В
националните правни системи съответните комуникации обикновено се
осъществяват чрез институционализирани механизми, така че
законодателният орган на държавата съобщава съдържанието на акта
чрез езика на законодателството и понякога и чрез съпътстващата
законодателна история и тогава върховните съдилища могат да правят
тълкувания на закона в решенията, с които се произнасят. 2 Когато съдът
приема интерпретация на закона, с която законодателят не е съгласен,
законодателят би могъл да коригира това чрез последващо
законодателство. 3 По този начин законодателната и съдебната власт
непрекъснато комуникират помежду си и със съответното общество
относно съдържанието и смисъла на закона. 4
Тези институционализирани механизми за комуникация не са
толкова добре развити в международната система. Въпреки че
международната общност може в някои случаи да съобщава
съдържанието
на
правната
политика
чрез
приеманите
международноправни актове и документи и въпреки че тези актове може
от време на време да се интерпретират или прилагат от международни
съдилища или трибунали, законодателните и съдебните механизми за
комуникация не са толкова изчерпателни в международната система,
колкото са в националните, националните и регионалните системи. 5
Някои изследователи дори отиват по-далеч, считайки, че голяма
част от международното право е по-скоро утвърдено под формата на
обичай с течение на времето, а модификациите или промените на
правните норми са провокирани не от съдебната власт, а от найВж. Reisman, International Lawmaking, supra note 2, at 105-08. „Най-просто казано,
законотворчеството или определянето на политика като авторитетна за дадена общност
е процес на комуникация“.
2
Вж. Aharon Barak, A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy, 116
HARV. L. REV. 16, 133-34 (2002) (описващи диалога между съдебната власт и
законодателната власт); William N. Eskridge, Overriding Supreme Court Statutory
Interpretation Decisions, 101 YALE L. J. 331 (1991).
3
Вж. Pierre N. Leval, Trademark: Champion of Free Speech, 27 COLUM. J.L. & ARTS 187,
197-98 (2004) (като се позовават на коригиращия отговор на законодателното тяло на
съдебните комуникации); William N. Eskridge & Philip P. Frickey, Statutory Interpretation
as Practical Reasoning, 42 STAN. L. REV. 321, 371 (1990) (като също се позовават на
коригиращия отговор на законодателното тяло на съдебните комуникации).
4
Belova, G., Hristova, A. Some Problems Related to the “Human Embryo” in the European
Union Law, Volume 22: Issue 2, First Online: 27 Jul 2016, p. 293, DOI:
https://doi.org/10.1515/kbo-2016-0050.
5
Вж. Reisman, International Lawmaking, supra note 2, at 103.
1
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разнообразни субекти, включително, но не само, държави, международни
организации, големите корпорации, неправителствените организации и
трансграничната организирана престъпност. Независимо от този
понякога неформален и неорганизиран характер на международните
отношения, комуникацията все пак е от съществено значение за това
международноправните норми да имат сила на закон по отношение на
значението и предназначението им върху съответната общност. При
отсъствието на институционализирани канали международните
комуникации често се случват в отвореното и достъпно пространство на
медиите. 6
Медиите, с други думи, запълват комуникативните пропуски в
международния процес. При попълването на тези пропуски медиите се
отличават от конвенционалните участници, които са главно държави,
международни организации и дори неправителствени организации 7.
Уникалността се състои в това, че медиите нямат определена
институционална роля в международните отношения и международното
право. Всъщност тяхната роля е толкова аморфна, че медиите изобщо не
се разглеждат като участници. Медиите не „заемат място на масата“ на
международни юридически конференции, не участват в международни
организации или в неправителствени организации и като цяло не се
считат за подходящи субекти на международното право. 8 По-скоро
медиите участват в международния процес чрез работа във фонов режим
и на дълбоките нива на общественото подсъзнание. Това, следователно,
ги прави доста могъщи и потенциално опасни.9
Необходимо е обаче да се направи разграничение между речта на
омразата, която е безспорно нарушение на правата на човека и
достойнството, и пропагандата, която може да бъде презрителна, но
вероятно подлежи на други не правно обвързващи инструменти за
6

Kochev, Y. "THE DIGITAL SINGLE MARKET IN EUROPEAN UNION: OBSTACLES
AND TRENDS." Kutafin University Law Review, vol. 4, no. 2, 2017, p. 449+. Academic
OneFile, Accessed 25 June 2019.DOI 10.17803/2313-5395.2017.2.8.449-457.
7
Що се отнася до нарастващата „конвенционалност“ на НПО, вж. например: Jost
Delbrück, Transnational Federalism: Problems and Prospects of Allocating Public Authority
Beyond the State, 11 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 31, 43-44 (2004) (където се
отбелязват някои от ролите, които НПО играят в международния процес, и се описват
като „ограничени производни субекти на правото, произтичащи от вторичните
източници на международното право“); Dinah Shelton, The Participation of
Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings, 88 AM. J. INT'L. L.
611 (1994) (описвайки все по-важната роля, която НПО играят в международните
съдебни производства).
8
За класическите субекти на международното право вж.: Ian Brownlie, Principles of
public international law 66 (1998); Malcolm N. Shaw, International Law 1, 137-39 (1997).
9
Hakimi, М. The media as participants in the international legal process, Duke journal of
comparative & international law, Vol 16:1, 2006, pp. 3-5.
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приемлив международен или национален контрол 10 като споразумения,
стандарти или добри практики. 11
Понастоящем опасността от пропаганда е изключително остра.
Например конфликтът в Украйна, за който някои се опасяваха, че е
пролог към световна война, подбуди обвинения и контраобвинения в
разпространението на пропаганда. Този дебат в крайна сметка доведе до
редица препоръки относно противодействието на пропагандата. Макар
работата по медийно съдържание да не е в основата на мандата на
представителя на ОССЕ (Организация за сигурност и сътрудничество в
Европа) по въпросите на свободата на медиите по това време – Дуня
Миятович, този въпрос е от значение поради редица причини.
Когато пропагандата е широко разпространена, масова и
систематична, е в ущърб на свободата на медиите. Това явление
унищожава сърцевината на професията на журналистиката. Това прави
журналистите вид заложници, обикновено на правителството, и по този
начин се засяга независимостта на медиите. Журналистите са
принуждавани или подкупвани да бъдат обикновен проводник на
посланията. Ако доминира в дадена страна, пропагандата става
инструмент за установяване на авторитаризъм, като по този начин
нарушава не само плурализма на медиите, но и други фундаментални
принципи на демокрацията. 12 В същото време това засяга общественото
доверие в свободните медии, в ценностите и значението на професията.
Пропагандата към война и омраза е насочена срещу основния
принцип на ОССЕ за всеобхватна сигурност в Европа. Използването на
пропаганда по време на конфликт има ефект на бензин, хвърлен в открит
пламък. 13 Пропагандата допринася за ескалацията на даден конфликт.
Предотвратява желаното разоръжаване, сигурност и сътрудничество.
Следователно изоставянето на враждебна пропаганда, наречено
„морално разоръжаване“, се счита за съществен елемент от общите
стъпки за предотвратяване на нови конфликти; тя се отнася до опитите за

10

Ivanova, A. The Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union in
the Field of Public Procurement, Article (PDF Available) in International conference
KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION 24(2):189-193. June 2018, DOI: 10.1515/kbo2018-0088.
11
Marin, N. Disproportionate Migration Pressure as a Challenge for the National Security of
the Republic of Bulgaria, Volume/Issue: Volume 22: Issue 2, First Online: 27 Jul 2016, p. 360,
DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2016-0061.
12
Popov, N. Feminism as a Political Ideology, Volume/Issue: Volume 24: Issue 2, First
Online: 26 Jul 2018, p. 374, DOI: https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0117.
13
Regular Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media to the Permanent
Council for the period from 28 November 2013 through 18 June 2014. p. 2. URL:
http://www.osce.org/fom/119957?download=true.
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предотвратяване на подстрекателството към война, което може да се
зароди в съзнанието на хората. 14
Когато се разглежда въпросът за същинското информиране на
населението относно социално значимите събития и пропагандирането
на едни или други възгледи, неизбежно възниква въпросът за приликите
и разликите между информацията, речта на омразата и пропагандата.15
Има голям брой концепции за ролята на средствата за масова
информация в съвременните международни отношения, но в никой от
международноправните документи не са определени точните разлики
между същинската информация и пропагандата, липсват и ясни критерии
за отговорността при пропагандирането на идеи, осъдени от
международната общност. 16 Явно трябва да се разработят по-прецизни
механизми за осъждане и определяне на отговорността в
международното право. 17 По мнение на мнозина анализатори при
разглеждането на въпроса за определяне на институцията на
отговорността за международната информационна дейност трябва да се
разглежда идеологическата наситеност на съобщенията и да се определи
отговорността за щетите, които може да нанесат невярната информация
или резултатите от недобросъвестните действия на служителите в
средствата за масова информация.
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ON THE WAY TO SAFE EUROPE WITH THE HELP OF
INTERNATIONAL POLICE COOPERATION AND POLICE
CULTURE
Milorad Rumenov Yordanov, PhD, Senior Lecturer at the Faculty of
“Police“, Academy of the Ministry of Interior, Republic of Bulgaria
Abstract: Police culture is very important because it determines how the
police carry out their duties mainly to the deprived and the defenceless. It
also has an effect on who joins the police service and who stays in it. Police
culture is often criticized by those people who neither understand nor belong
to it. There are negative and positive beliefs that go with police culture. A lot
of those negatives have a lot to do with police segregating themselves from
the rest of the world. Police officers have their own social circle. They
maintain strong bonds of loyalty amongst each other, showing a form of
solidarity that is seldom ever shared with the rest of society.
Keywords: international police cooperation, police culture, diverse society,
EU fundamental values
НА ПЪТ КЪМ БЕЗОПАСНА ЕВРОПА С ПОМОЩТА НА
МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ПОЛИЦЕЙСКАТА КУЛТУРА
Д-р Милорад Руменов Йорданов, старши преподавател във Факултет
„Полиция“, Академия на МВР, Република България
Резюме: Полицейската култура е много важна, защото определя как
полицията изпълнява задълженията си главно към лишените и
беззащитните. Тя също така оказва влияние върху това кой се
присъединява към полицейската служба и кой остава в нея.
Полицейската култура често е критикувана от хора, които нито я
разбират, нито принадлежат към нея. Има отрицателни и позитивни
убеждения, що се отнася до полицейската култура. Много от тези
негативи имат много общо с това, че полицията се отделя от
останалия свят. Полицейските служители имат свой собствен
социален кръг. Те поддържат силни връзки на лоялност помежду си,
показвайки форма на солидарност, което рядко се наблюдава при
останалата част от обществото.
Ключови думи: международно полицейско сътрудничество, полицейска
култура, разнообразно общество, фундаментални ценности на ЕС.
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Abbreviations:
EU – European Union
FBI – Federal Bureau of Investigation
IOPCD – International Operative Police Cooperation Directorate
OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe
Introduction
Core elements of policing are enforcing the law, protecting the
citizens from criminals and solving problems of the community served. More
importantly, all these responsibilities must be fulfilled with a high level of
professionalism (Haberfeld. 1998).
Security and safety have been one of the most basic needs of the
human-beings since ancient times. Police should be able to cope with today`s
complex and challenging problems and police cooperation should be very
dynamic. Nowadays Europe is not only threatened by Muslim invasion but is
extremely weak and obsessed with social security, which has created rigid
social and economic systems that are extremely resistant to change. The
European Union must strengthen the security model based on EU principles
and values: respect for human rights, rule of law, democracy, tolerance,
police cooperation is, therefore, necessary to ensure the security of its citizens
and at the same time EU fundamental values.
Europe is struggling to define itself in the 21st century. We live in a
different world from that of our parents and grandparents. For example,
communication systems have improved and expanded. World trade has
expanded, including stronger participation by the economies of Eastern
Europe, Asia, the Middle East, and the “Third World”. Perhaps most
significant of all, the world's population has increased, resulting in more
crowding, more areas of poverty, and hunger, and large movements of people
across national borders. The negative effect of these conditions is more
people, more opportunities and possibly reasons for committing a crime, and
more effective movement of people and information across national borders.
From a practical police perspective, certain specific acts of international
cooperation are regularly needed to deal with transnational crime for a safe
Europe.
Current trends of police cooperation in the EU
The police has to find the adequate responses on these challenges efficient structure; new methods; new investigation protocols; and first of all,
suitable partners, allies, which are able to share the responsibility of the
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maintenance of the security with the police. (Ilona Bodonyi, Police in the
diverse society, In: Pro Publico Bono – Public Administration Scientific
Journal).
Cross-border police cooperation is certainly nothing new in Europe
(Cyrille Fijnaut, Revolution or evolution through the Treaty of Lisbon:
police cooperation in Europe in a broader historical context). Generally
speaking (As Robertson, 1994 acknowledges), international police
cooperation can be understood as any cross-national and geopolitical
interaction between two or more police entitles for the purposes of sharing
criminal intelligence, conducting investigations and any ultimately
apprehending suspects. By exchanging information (gathered during criminal
investigations) it enables foreign police organizations to develop the “big
picture” of criminal activities, which are sometimes beyond their jurisdiction
(Lemieux, 2010).
The security within the EU depends on internal security, the situation
in the neighbourhood, and the global situation. Europe is currently facing
enormous challenges. More than a million migrants and refugees arrived in
Europe in 2015, bringing its system of open internal borders to near breaking
point. Dutch Prime Minister Mark Rutte, speaking at the World Economic
Forum in Davos, said 35,000 people had made the sea crossing from Turkey
into Greece in the first three weeks of 2016. Under the Schengen agreement
dating back 30 years, 400 million residents, plus many non-EU nationals,
businessmen and women, and tourists, can travel freely across thousands of
miles from the Russian border to the Atlantic coast of France or Portugal. If it
collapses, jobs would be lost and growth would suffer. And one of the
fundamental principles of European integration, the free movement of people
would be lost.
What is more important is that setting up an area of freedom, security
and justice cannot happen without developing police cooperation in order to
enable the competent institution of member states to work together. There is
much that should be done to help further the development of international
police cooperation.
According to the literature (Lemieux, 2010), three elements can
stimulate police cooperation: the geo-political preparedness of the country,
the range of material criteria (such as resources and competencies from actors
involved) and the level of organizational institutionalization of the agreement
(structure factors). Multinational agreements can occur in global (United
Nations, Interpol) or regional nature (Europol, Frontex), UN and Interpol
being most typical multilateral-global agreements.
The key role of the police organizations
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Interpol is the biggest and oldest existing international police
organization. However, it was not entrenched in an international political
structure like the United Nations (UN) (Klosek, 1999). Expanding Interpol's
roll in combating transnational crime is highly desirable in that it is wellestablished, offers valuable law enforcement experience and resources.
Interpol is the key agency for global law enforcement cooperation.
It goes without saying that the most intensive regional cooperation is
now taking place in the European Union. This started with the Trevi Group the regular meeting of the Ministries of Justice and the Interior of the EU
countries set up in 1975 to coordinate measures against terrorism but whose
remit was widened to include other forms of serious crime, and exchanges
about police techniques, training, and equipment. The 1991 Maastricht Treaty
gave a legal basis to Europol, specifically to developments in the fields of
coordination of investigation and search procedures; the creation of
databases; the analysis of criminal intelligence on a Europe-wide basis; joint
crime prevention strategies; and measures relating to further training,
research, forensic matters, and criminal records departments.
In December 1991, the EU decided to establish a Europol. This was
done in accordance with the Article K.1.9 of the Treaty on European Union
to prevent and combat terrorism, illicit drug trafficking, and other serious
forms of international crime. A key role within the EU police cooperation,
Europol`s mission is to support and strengthen actions by the police and other
law enforcement services in the Member States and their cooperation in
preventing and combating serious crime. Even if the duties and control of
activities of Europol are regulated by the EU institutions, in terms of
operational actions by Europol, they must be conducted in cooperation with
the State or States whose territory is concerned and with their agreement.
Although Europol was originally restricted to preventive work in
particular crime categories, its functions were expanded by the Amsterdam
Treaty to give operational powers (Gregory, 1998).
My account continues with a discussion of the specific requirements
of police cooperation. International police cooperation requires intense
coordination between involved police organizations. Police cooperation in
criminal investigations in EU can consist of the exchange of information or
evidence, exchange of police investigation records, police officers on a
mission, and hot pursuit of offenders across international borders. Along with
the growth of world travel, more and more police officers are now meeting
their foreign colleagues, socializing with them, and corresponding with them.
Such fraternal police exchanges offer immeasurable benefits. Building on a
natural occupational connection between police officers everywhere, they
enable officers to meet foreign officers to share activities. In addition, they
foster more open communication, a deeper understanding of different
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cultures and customs, and a greater willingness to work together and help
each other out.
It is also important to be noted that another form of police cooperation
is the exchange or the posting of police liaison officers in foreign countries.
This law enforcement presence is sometimes a sensitive political matter in
host countries and law enforcement officials can be viewed as constituting an
infringement of sovereignty. The FBI, under J. Edgar Hoover, was the first to
establish overseas representation in the aftermath of World War II through
legats (legal attaches) in major embassies for the purposes of
counterintelligence and in the fight against international organized crime,
including terrorism.
Obstacles to greater international police cooperation
Even after Europol’s powers were expanded and became operational,
many states still consider Europol as an intelligence-sharing system and
prefer using their old investigation methods rather than forming joint
investigation teams with Europol officers (Elvins, 2003a). On the other hand,
the absence of a common criminal justice system and a federal structure may
impede the full application of Europol’s powers (Gregory, 1998).
In my opinion, in most of the European police agencies work many
talented, experienced, conscientious people who have invaluable practical
knowledge. If we want to achieve effective performance at all, let alone in
international cooperation, we must find ways to draw upon practical work
expertise at all levels in the agencies. Also, different countries in the EU,
based on their respective histories and customs, have markedly different ideas
about what constitutes “properly administered” state justice and international
police cooperation.
It should also be noted that other obstacles to police cooperation are
the diversity of police and of legal systems, the doctrine of sovereignty, and
the sacredness of state territory, and the divergence of national interests.
Difficulties also occur because police forces are organized in very different
ways in different countries. This makes it difficult for police officials to
understand the professional ethos of foreign forces when they come into
contact.
For example, when direct relations are established in frontier regions,
frequently it is difficult to find equivalent officials in the respective police
forces who can efficiently liaise with one another.
We must also not forget that the different relationship between police
and political authorities also creates difficulties.
Practical reasons for operational difficulties in cooperation include
lack of efficient communications’ equipment or a mutually comprehensible
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language, less commitment in pursuing an enquiry on the one side rather than
the other, and the absence of a common policy in investigating particular
forms of crime.
At the same time, the cultural heterogeneity in international police
cooperation might also aggravate the lack of trust in police cultures.
(Skolnick 1996)
There are factors that certainly played a role are formal
arrangements, such as the bilateral exchange of liaison officers, but their
effectiveness depends on political willingness to cooperate. They usually
have a modest operational role. Interpol has such a role through its
communications network and its work in criminal intelligence analysis. It
goes without saying that Europol has an enhanced role in these fields as well
as coordinating transborder inquiries involving two or more EU member
states. But there remains a reluctance to hand over executive police powers to
international institutions. Informal cooperation has often gone further than
cooperation through formal channels.
In general, the obstacles to international cooperation are legal,
organizational, and operational. The classic, long-standing legal difficulty is
the delay, expense, and technicalities involved in extraditing persons and
evidence from one jurisdiction to another. Other formidable obstacles to close
cooperation, however, do exist. Joint or coordinated operations performed by
police forces of different countries are often made very difficult by different
police powers, different police-judiciary relations, and different criminal
procedures. (See http://what-when-how.com/police-science/internationalpolice-cooperation/)
Police cooperation and culture – the Bulgarian perspective
Nowadays the Bulgarian police forces are confronted with a huge
number of challenges. According to Europol, “the south-east hub” of which
Bulgaria is a part has seen the greatest expansion in organised crime in recent
years. The illegal activity to/from the former Soviet Union is increasing,
especially through the Black Sea. In my opinion, it is necessary soon
Bulgaria to become a full member of the Schengen area. When and if this
happens, the Republic of Bulgaria will be one of the entry points into a large
borderless area.
Trafficking of human beings is a serious problem. The Republic of
Bulgaria is a “source country”, which means that many of the victims of
trafficking found in other (European) countries are from Bulgaria. Bulgarian
Ethnic Roma people are particularly vulnerable to becoming victims of
trafficking. In 2012 Bulgaria has adopted a new law on the confiscation of
assets. At that point, the law reflects an increased international focus on the
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importance of hitting the criminals where it hurts the most, i.e. by seizing
their illegally acquired money and property.
Progress so far has been driven forward by establishment of the
International Operative Police Cooperation Directorate (IOPCD) which is a
specialised support structure directly subordinate to the General
Commissioner of the Ministry of Interior in Bulgaria. Its purpose is to
organise and coordinate the international exchange of police information and
support operational police collaboration. The IOPCD houses the NCB
Interpol, the Europol National Unit, the Sirene Bureau and the Unified
Telecommunication Centre. It should also be noted that the main tasks and
activities of the IOPCD are:
• to coordinate and exchange international and national operative
information for the needs of law enforcement authorities;
• to collect, process, analyse, store and provide information to the
competent national and international authorities about persons, items, events
and actions involved in international organised crime;
• to input, update and use information from the databases of Interpol,
Europol and SIS;
• to interact with the government and judicial authorities and
organizations;
• to support joint investigative teams.
We must also not forget that the Republic of Bulgaria has signed 17
international or bilateral agreements in connection with border control. Basic
agreements exist with the neighbouring states. Bulgarian Border Police
created one contact point together with their Romanian counterparts in
Geurgeu. Apart from the information exchange the main aim of this contact
point to harmonize the blue border surveillance along the river Danube.
The cooperation between Bulgarian and Romanian border guards is
very good and the border section along the Danube was divided to avoid
overlapping and to facilitate each others’ work. One-stop control with
Romania has been introduced since January 1st 2007. Expert talks and
negotiations related to the preparation for introducing a one-stop control
principle are underway with Greece, as well. Black Sea cooperation is very
good. Several countries along the Sea take part in the work of the Permanent
Coordination and Information Centre located in Bourgas.
It is also important that the Republic of Bulgaria signed an agreement
with Turkey for coast guard cooperation, and protocols for police and border
police cooperation with Russia, Romania, Turkey and Georgia. Bulgarian
border police became a permanent coordinator of the cooperation between
the border guards of the Black Sea region countries.
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Conclusion
To briefly summarize what has been said so far, transnational crime
has become more prevalent and serious today than ever before, at least in the
public's perception, and has become a pressing international political issue.
Meanwhile, there are many conditions in today's world that make the
development of international police cooperation more possible and
convenient than ever before.
If we sum up all humans are the most important and basic resources
of the successful international police cooperation. Overall effectiveness and
success of police cooperation are based on the quality of the police officers. It
would be essential that police agencies have a good personnel selection
standard. The selection of the right people as police officers is essential in
terms of good police cooperation. The excellence of police cooperation is not
based only on the quantity of manpower, but also on the personnel who own
intelligence, ability skill and common sense.
Finally, the process of developing good, lasting international police
cooperation will take time and patience. Area of freedom, security and justice
cannot be created without the cooperation of police in criminal matters
between the EU and between EU institutions and member States bodies with
competence in the field. There will be occasional errors and adjustments,
perhaps also setbacks. Nevertheless, because of the world developments
mentioned above, this process will probably advance in the future.
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ЕЗИКЪТ НА ВЕНЕЦИЯ
Доц. д-р Антоанета Михайлова, Катедра „Германистика и
романистика“, Филологически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Д-р Златка Гергинова, Катедра „Международно право и международни
отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Резюме: За последните петстотин години от съществуването на
човечеството по различни причини са отмрели почти половината от
езиците в света, заедно с носителите им. Статията информира за
един застрашен, но въпреки всичко запазен език. Нещо повече – от 2007
година венецианският език има статут на официален, макар и с
регионално значение.
Ключови думи: венети, безписмени езици, венетски език.
THE LANGUAGE OF VENICE
Assoc. Prof. Antoaneta Mihailova, PhD, Department of Germanic and
Romance Studies, Faculty of Philology, South-West University “Neofit Rilski”
Zlatka Gerginova, PhD, Department of International Law and International
Relations, Faculty of Law and History, South-West University “Neofit Rilski”
Abstract: For the last five hundred years of humankind's existence, nearly half
of the world's languages have died, along with their native speakers, for
various reasons. The article presents an endangered but still preserved
language. Moreover, since 2007, the Venetian language has had the status of
an official one, albeit of regional importance.
Keywords: Veneti, non-written languages, Venetian language.
Съвременният италиански град Венеция е получил името си от
племето венети, населявало областта на днешна североизточна Италия
по времето на късната бронзова и ранната желязна епоха, до около първи
век от новата ера. В историческите източници те са наричани различно:
Херодот ги назовава (х)енети, Тацит – венети и венеди, а Плиний –
венетулани. Най-вероятно името им се извежда от индоевропейския
корен *wen със значение „обичам“ (Просдоцими 2002), т.е. обичаните,
достойните за обич. Римската историография не е единна в мнението за
произхода на племето венети. Според една от хипотезите те са били
прогонени от малоазийското крайбрежие на Черно море, участвали са в
Троянската война и след края ѝ се заселили по северното адриатическо
крайбрежие. Плиний Старши (Naturalis historia. III, 130) обаче се
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позовава на Катон, според когото венетите имат троянски произход. От
своя страна Страбон (Geographika. V, 3) твърди, че венетите са келти.
Заради езикови прилики същото становище защитава и Цезар.
Учените днес са почти единодушни в мнението си, че езикът на
племето венети принадлежи към т.нар. днес „отмрели“ езици (Бусман
2002: 300) 1.
В процеса на отмиране на един език Засе (Засе 1990: 7-30) маркира
три фази. Първата, която той нарича „смяна на езика“, се характеризира
с ползването на два (или повече) езика от населението, като единият по
правило е родният език. Другият е целевият език, т.е. доминиращият език
на официалното ниво на комуникация. Той се използва в държавните
учреждения, училищата, медиите и постепенно измества родния език.
Все по-често родният език се превръща в „домашен“ език, в език за
ползване на битово ниво. Децата слушат и ползват този език единствено
в домашна обстановка, предимно в устна форма, и с течение на времето
той става безполезен. Тази фаза се смята за приключена, когато
говорещите езика започнат да предпочитат целевия език пред родния,
което често става в условията на социално-икономическа принуда и
натиск. Втората фаза ученият нарича „упадък на езика“. Характерно за
нея е, че постепенно родителите не предават родния език пълноценно на
децата си. Всяко следващо поколение владее донякъде достатъчен
лексикален запас, но граматичните структури и стилистичното
многообразие са все по-ограничени. Под влияние на все по-добре
овладявания целеви език се стига до т.нар. фонологичен упадък, т.е.
недобро овладяване и недобро артикулиране на типични за родния език
звукове. В момента, когато езикът се говори добре само от носители на
възраст над 50 години, населението във възрастовия диапазон между 25
и 50 години владее езика „половинчато“, а младите хора на възраст до 25
години почти не го говорят, то езикът се смята за moribund, т.е. обречен
на смърт, умиращ, изчезващ. Третата фаза е наречена „отмиране на
езика“ – първичният роден език вече не се използва, а е напълно изместен
от целевия език.
Последиците от отмирането на един език водят до изгубване на
други постижения на носителите му, като някои познания за
заобикалящия ни свят (животни, растения, стопански дейности и др.) и
Трябва да се прави разлика между „отмрели“ и „мъртви“ езици. „Отмрели“ са езиците,
които вече никой не говори като майчин език, тъй като няма жив нито един
представител на езиковата общност. Екстремен случай на отмиране на един език е
унищожаването на говорещите го чрез глад, предизвикани епидемии или геноцид.
„Мъртвите“ езици са предтечи на днешните „живи“ езици; в някои случаи те са писмено
документирани, в други – не; могат да се изучават като чужди езици и говорещите го
го разбират. Вж. Кристъл 2000.
1
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предавано в устна или писмена форма фолклорно богатство (митове,
легенди, песни и др.). За учените от различни области на науката това
означава загуба на информационната основа за изследване на
психическите процеси в човека.
Особено фатална е „езиковата смърт“ за безписмените езици,
които остават само като наименования в източници от други езици. За
последните 500 години са отмрели почти половината от съществувалите
в света езици (Засе 1990: 1).
През 1967 г. Джовани Батиста Пелегрини и Алдо Луиджи
Просдоцими 2 привеждат образци от надписи на венетски език в превода
им на латински, за да докажат произхода на езика. В част от надписите е
използвана фонетична азбука, близка до етруската, но в особени
варианти в зависимост от местонахождението на артефактите. Смята се
за доказано, че на по-късен етап, в процеса на романизиране на тези земи
(първа фаза на отмиране на езика), венетите са използвали и латиницата,
най-вече в регионите на Есте и Падуа, в източната част на днешна
северна Италия, между реките По и Еч. Запазените надписи са повече от
200 3, върху каменни и бронзови предмети, но също и върху глинени и
бронзови съдове от времето VI-I в. пр. Хр. в религиозен и/или погребален
контекст. Учените датират най-стария надпис във времето между 600 и
500 г. пр. Хр. През 49 г. пр. Хр. венетите получават права на римски
граждани и постепенно са романизирани; вероятно от този период
започват и да използват латинската азбука. Въз основа на тези запазени
надписи се доказват сходството и родството на венетския език с
индогерманските езици, приликите с келтските езици и той е
класифициран в групата на италийските езици в голямото семейство на
индоевропейските (= индогерманските) езици. 4
Наричат този език Lingua Venetica на латински, venetic на
английски, la langue vénète на френски, veneto на италиански, venetische
Sprache на немски, венетский язык на руски. С романизирането на
венетите и асимилирането им сред множеството етноси в огромната
Римска империя венетският език отмира.
Днес в региона на Венеция се говори език, който се нарича по
идентичен или подобен начин. Става дума за Vèneto или Łéngoa vèneta,
както самите венецианци го наричат. На някои европейски езици обаче
названието не се различава от това на древния венетски език, например
на немски език той често е наричан Venetisch или Venetische Sprache,
Венетски надписи са изучавани и описвани също от Мишел Лежон, Анна Маринети,
Франко Кренатин, Юрген Унтерман, Хелмут Рикс и др.
3
Според някои източници броят на тези надписи надхвърля 300, а с надписите на
венетски език, но с използвана латиница, те са около 700.
4
Хипотезите за близки връзки на венетския език с илирийския се смятат за оборени.
2
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както и езика на първите заселници на венецианската лагуна, като
правилното е вероятно по-рядко срещащото се Venezianisch. В науката
известно време е воден спор дали това е езикът на прочутата
Венецианска република от Средновековието или е друг, „по-нов“ език.
Впрочем и езикът на Венецианската република носи същото
наименование на някои европейски езици.
Днешният Vèneto или Łéngoa vèneta се говори в областта на
Венеция, в части на регионите Фриаул-Юлия, Трентино и Истрия, както
и от част от населението на провинция Рио Гранде до Сул в Бразилия 5 от
общо около три милиона души. Той принадлежи към групата на
северноиталианските диалекти. Поради това, че съществуват множество
дълбоки различия със стандартния италиански език, мнозина го смятат
за самостоятелен език.
Жителите на Венеция ясно разграничават vèneto (според учените
това е названието на общата диалектна група, включваща и локалните
варианти) и т.нар. venesiàn – онзи вариант на езика на Венеция, който по
времето на Венецианската република е бил общият език за комуникация.
Когато Венеция разпростира своята територия до Кипър и бреговете на
Черно море, в много случаи това е бил езикът на търговията и
дипломацията. Известната в историята на Средновековието Светлейша
Венецианска република (на венециански Repùblica de Venessia или
Serenìsima repùblica) просъществува точно 1100 години – от 697 до 1797
г. За начало на републиката се приема годината, когато е избран първият
дож, край на републиката слага абдикирането на последния (от общо
120) дож. До самия залез на републиката не съществува форма на
професионално образование за управляващите – всички служби се
заемат от лаици с повече или по-малко опит. Единствено в палата на
дожа съществува една длъжност, за чиято професионална компетентност
са формулирани ясни критерии. Цялата писмена дейност – съставяне на
договори, държавни актове, кореспонденция и др. – се ръководи от
канцлер. Той е единственият не-аристократ на пожизнена позиция.
Много доброто владеене на езика в устна и в писмена форма е било от
първостепенно значение. Особена важност добива функцията на
канцлера към началото на XV век, когато Светлейшата република е
разширила територията си с части от Северна Италия, владее
търговските пътища в долината на река По, превръща Нюрнбергската
борса във важно място за търговия на венециански стоки; венециански
търговски представители заживяват в Нюрнберг, за да осъществяват
оттам по-лесно търговските връзки с важните западноевропейски
търговски центрове Лион и Антверпен, а на територията ѝ живее
5

https://de.wikipedia.org/wiki/Romanische_Sprachen.
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многонационално население – големи групи персийци, турци, арменци,
евреи, представители на Свещената римска империя и на многобройни
италиански градове, когато Венецианската република е богата и могъща
държава, всяваща страх у враговете си, търговията по море и по суша
процъфтява, започва развитието на индустриални производства,
развиват се образователното дело, изкуствата и архитектурата и дори
обикновените граждани живеят добре благодарение на сравнително
спокойното управление и невисоките данъци.
Днешният говорим Vèneto или Łéngoa vèneta е романски език,
чиито корени, както и на всички други романски езици, са в латинския
език. Той принадлежи към т.нар. западноромански езици и съществено
се различава от литературния италиански език. Във Vèneto или Łéngoa
vèneta например липсва типичното за италианския език удвояване на
съгласните. Така Giovanni e Paolo е просто Zanipólo, където е видно и
произнасянето на дж като дз.
От 28 март 2007 г. Veneto е признат за език от Регионалния съвет
на област Венеция, а особеният му вариант, говорен в града Венеция, се
нарича venesiàn – венециански. Той се смята за наследник и естествен
продължител на езика на Венецианската република, принадлежи към
групата на западнороманските езици и в голяма степен се различава от
стандартния италиански език в произношението, строежа на изреченията
и словното богатство. Във всички случаи обаче решението за
признаването му е израз на държавната политика за запазване на
застрашените от отмиране езици. Успехът на подобни начинания зависи
от много фактори, най-важните от които са броят на говорещите езика
като роден, тяхното политическо влияние, финансовите възможности за
популяризиране и изучаване на езика, както и фазата на застрашеност на
езика от отмиране. Днес на много фасади на сгради във Венеция
надписът Qua se parla anca in Veneto = Тук се говори също и венециански
посреща гостите на града.
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SOME ISSUES CONNECTED WITH THE INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL LAW
Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD, Department of International Law
and International Relations, Faculty of Law and History, South-West
University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Abstract: This article discusses the challenges for the processes of
transforming the economic governance models in line with the standards and
norms of a low-carbon and energy-efficient economy established by the
International Environmental Law. In this sense, the problems concerning the
different levels of technological development are mentioned and it is
proposed to introduce a more flexible and realistically applied individual
approach, corresponding to the real state of a certain region. Attention is
drawn to the measures and programs for energy efficiency on the territory of
the EU and the Republic of Bulgaria.
Keywords: International Environmental Law, low-carbon and energyefficient economy, energy efficiency.
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНОТО
ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО
Гл. ас. д-р Анна Христова, Катедра „Международно право и
международни отношения“, Правно-исторически факултет, ЮЗУ
„Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Резюме: Настоящата статия разглежда предизвикателствата във
връзка с процесите на трансформация на икономическите модели на
управление в съответствие с установените от международното
екологично право стандарти и норми на нисковъглеродна и
енергийноефективна икономика. Освен това се посочват проблемите
във връзка с различните технологични равнища и се предлага
въвеждане на по-гъвкав и реално приложим индивидуален подход,
съответстващ на реалното състояние на определен регион. Поконкретно се обръща внимание на мерките и програмите за енергийна
ефективност в ЕС и в Република България.
Ключови думи: Международно екологично право, нисковъглеродна и
енергийно-ефективна икономика, енергийна ефективност.
The challenges facing the International Environmental Law are of
utmost importance within the process of transformation towards a low-carbon
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and energy efficient economy. There is a different terminology in the theory
of a green or low-carbon economy, such as low-carbon economy (LCE) and
low-fossil-fuel economy (LFFE) or decarbonised economy. This is an
indicator both for the development of the doctrine and for the presence of
specific elements constituting the low carbon economy. Among the attempts
to define a low-carbon economy, the following understanding stands out,
namely “... concept of the low carbon economy, the focus is specifically on
greenhouse gas (GHG) emissions. The notion of the resource-efficient low
carbon economy has also been used. The concept emphasises the central role
of resource-efficiency and energy efficiency for the economy. The low
carbon economy has generally been understood as “an economy that
produces minimal GHG emissions” (Regions for Sustainable Change
2013)” 1.
International Environmental Law is one of the specific sectors of
Public International Law in which collaboration and interaction should be of
great significance if we strive for the full protection of the environment. In
fact, this is the realm that could at least be argued with political or principled
differences, because the climatic and adverse effects do not stop at the
borders of one or another state but affect all subjects of the system of
international law without exception. A focal point is given to the reduction of
the gases emitted into the atmosphere leading to the greenhouse effect.
Reducing greenhouse gas emissions is a challenge to the international
environmental law, but it has to establish flexible international law and
technical assistance to the more advanced and developed states to support
technological implementation in the states that are the biggest polluters and
are lagging behind in this area. The actions of the United States’ President
Donald Trump, in connection with his country's withdrawal from the Paris
Agreement (United Nations Framework Convention on Climate Change),
which is one of the most ambitious and important international treaties in the
struggle with climate warming, cannot be accepted. Without solid arguments,
Trump ceases US participation in 2017 and therefore hinders full
cooperation. He went further, calling the Paris deal a “bad deal” 2. The United
Nations framework conventions are not acceptable in such a crucial sphere as
the fight against global warming and climate change to be refracted through
the prism of corporate interests because, first, it is not a good example of the
largest economy and next, the opportunity to bring to the forefront the most
1

Low-Carbon Economy Policy and Project Review, Background Paper I, EFFECT –
Dialogue Platform and Resource Efficiency in the Baltic Sea Region, Stockholm, September
2013, p. 4.
2
Тръмп: САЩ излизат от Парижкото споразумение за климата (Trump: USA out of the
Paris Agreement on climate), available at: https://www.vesti.bg/sviat/amerika/trymp-sashtizlizat-ot-sporazumenieto-za-klimata-6069858.
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important, even vital, determinant interests of the world, which will not be
exaggerated to say, its survival depends on.
Switching to a high-tech economy with low emission levels is a
medium-term process that demands a number of preparatory actions and
measures. It is vital to work in the following sectors generating the highest
levels of pollution:
• Transport;
• Construction and
• Industry.
There are some ambitious targets by 2050 which are: the EU should
reduce its harmful emissions with 80 percent compared to 1990 levels. The
rapidly growing distribution of renewable electricity is an effective measure.
Another good practice in the field of transport is to increase the use of cars.
This includes freight with hybrid or electrical capacities, combining the
reduction of harmful gases and the lower and efficient consumption of
petroleum products that are from the category of non-renewable energy
sources 3.
It should be outlined that environmental problems and the search for
new economic models in transformation are evolving successfully and with
sustainable dynamics within the European Union, which has adopted a huge
amount of programming documents, the most considerable of which are:
•
2020 climate and energy package 4
•
2030 climate and energy framework 5
•
2050 low-carbon economy 6.
What is notable is the fact that a measure with a great application in
the Republic of Bulgaria, which as a full member of the EU has been able to
develop a National Program for energy efficiency of multifamily residential
buildings with a large scope. It is provided with EU funds and with national
co-financing, deserves attention. Among the expected results of the program
are:
• Reducing heating costs for households;
• Improving housing infrastructure and changing the appearance of
cities;
• Cleaner environment – saved greenhouse gas emissions (CO2, etc.);
• Extending the life of the building, which will also have a higher
price 7.
3

Ibid.
For further information, see: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en.
5
See: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en.
6
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en.
7
See http://www.mrrb.government.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-eena-mnogofamilni-jilistni-sgradi/.
4
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For the time being, about 2 billion BGN or just over 1 billion euros
have been financed under this program. Apart from improving the level of
environmental protection, the program also has a positive social impact on
society.
Finally, the development of international legal cooperation in the area
of environmental protection should be strongly endorsed at different forums
at international, regional and national levels. Today, more than ever, the
international community should have effective legal instruments, which,
however, in order to succeed in changing the negative trends and effects,
require time and well-grounded scientific arguments. International
organizations must be clear about the unconditional implementation of the
United Nations Framework Convention on Climate Change. This is so
because no corporate interests or interests connected with economic growth
based on environmental pollution should be tolerated because if we miss the
next few decades, then it will not only be late, but it will probably take much
more money and effort to normalize the levels of normal and environmental
performance. Apparently, working measures, mechanisms, and programs
should be realized with active support. This includes financial support in the
developing countries as well, which, if not supported, regardless of how
successful and progressive the measures are, there will be a partial effect.

References
1.
Тръмп: САЩ излизат от Парижкото споразумение за
климата (Trump: USA out of the Paris Agreement on climate), available at:
https://www.vesti.bg/sviat/amerika/trymp-sasht-izlizat-ot-sporazumenieto-zaklimata-6069858.
2.
Low-Carbon Economy Policy and Project Review,
Background Paper I, EFFECT – Dialogue Platform and Resource Efficiency
in the Baltic Sea Region, Stockholm, September 2013.
3.
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en.
4.
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en.
5.
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en.
6.
http://www.mrrb.government.bg/bg/energijnaefektivnost/nacionalna-programa-za-ee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/.

114

SOME ISSUES REGARDING MIGRATION REGULATION BY THE
VISEGRAD GROUP
Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD, Department of History, South-West
University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Abstract: This article explores the topical migration issue, namely the
migration regulation by the Visegrad group. Emphasis is placed on the fact
that the EU policy to the migration crisis is declined by Hungary, Poland, the
Czech Republic and Slovakia. They are against any changes that could lead
to the introduction of a permanent and binding mechanism, redistribution or
reduce Member States' competence in this area. It is inferred that the
European policy to the migration crisis, which requires the obligatory quota
principle for resettlement of migrants in the EU Member States, has no
positive outcomes. Thus, the different legislative and political approach of
the countries in the Visegrad Group, opposing the quota principle, can be
described as logical.
Keywords: migration regulation, Visegrad Group, quota principle
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С РЕГУЛАЦИЯТА НА
МИГРАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ОТ СТРАНА НА
ВИШЕГРАДСКАТА ЧЕТВОРКА
Гл. ас. д-р Диана Иванова, Катедра „История“, ЮЗУ „Неофит
Рилски“, гр. Благоевград
Резюме: Статията разглежда актуални въпроси, свързани с
миграцията, а именно регулирането на миграционния процес от страна
на Вишеградската четворка. Поставя се акцент върху факта, че
Унгария, Полша, Чехия и Словакия се противопоставят на политиката
на ЕС в областта на миграцията. Те са против всякакви промени,
които биха могли да доведат до въвеждане на постоянен и
задължителен механизъм, разпределение или намаляване на
компетентността на държавите членки в тази област. Прави се
изводът, че европейската политика, свързана с миграционния поток,
която изисква задължителния квотен принцип за презаселване на
мигранти в държавите членки на ЕС, няма положителни резултати.
По този начин различният законодателен и политически подход на
страните от Вишеградската група, които се противопоставят на
квотния принцип, може да бъде описан като логичен.
Ключови думи: регулация на миграционния процес, Вишеградска
четворка, квотен принцип.
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The migration problem has been one of the major challenges for the
European Union during the last several years. The non-precedented refugee
and migrant flow to the EU states in 2015 and 2016, when 1 000 000
migrants reached Europe, needs a solution to this problem that should be
formulated by the European Commission.
The common EU policy that is related to the settlement of refugees,
immigration, visa and the control of external borders, is based on Title V:
Area of freedom, justice and security from the Treaty on the Functioning of
the European Union (2007) 1. On May 1, 2013, the Commission established a
European migration programme that is focused on the measures against the
migration pressure in 3 directions: 1) out of the EU; 2) on the EU external
borders and 3) within the EU. The actions supposed to be undertaken to the
first direction include support for refugees all over the world; resettlement of
refugees in the EU and coping with the reasons for illegal migration (along
with the home states and the transit crossing countries). The second direction
comprises increasing of the EU patrols on the sea borders that aims at the
rescue of migrants and the destruction of trafficking groups; development of
the external borders regulation; establishing hot spots in Greece and Italy;
identifying and registering migrants who come to Europe. This requires
procedures for asylum, return and readmission. The activities to the third
direction are related to resettlement of migrants in other countries within the
EU and simplification and harmonizing of the system for giving asylum and
refugee status. The plan is resettlement of 160 000 asylum candidates 2.
The measures, drowned in the European programme for migration,
are specified in Regulation (EC) No 604/2013 (Dublin III Regulation) of the
European Parliament and the Council of EU (June 26, 2013) for the
establishment of criteria and a mechanism for defining the member state,
competent on the application for international protection, deposed in one of
the member states by a citizen of another country or by a person without any
citizenship3. According to the “Dublin system”, the member states are
obliged to accept the quota principle for the settlement of refugees.

Consolidated version оf the Treaty on the functioning of the European Union (2007). URL:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN.
2
Европейска програма за миграцията от 13 май 2015. (Европейская миграционная
программа
от
13
мая
2015).
URL:
https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_bg.pdf.
3
Regulation (EU) No 604/2013 of the European Рarliament and of the Council of 26 June
2013/ Official Journal of the European Union, L 180/31, 29.6.2013.
1
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However, the EU policy to the migration crisis is declined by
Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovakia. They are against any
changes that could lead to the introduction of a permanent and binding
mechanism, redistribution or reduce Member States' competence in this area.
Their endeavours are mainly directed to providing assistance to third
countries and enhancing the cooperation with them to address the root causes
of migration pressure. This firm position of the four Central European
countries, though, is not a result of xenophobia in Eastern Europe, which they
are often accused of 4.
A few reasons can be enumerated in relation to the refusal of the
Czech Republic to allow migrants to enter its territory. In the first place, what
stands out is the confrontation between the restrictions imposed by the
common European rules and the national interests of the state.
According to the Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka, the policy
on granting asylum ought to be an authority only of the national
governments. He claims that historically it is usual for his state to let refugees
enter the country on a voluntary basis in compliance with the rules of the
Schengen Union and on the basis of the Czech national legislation and lays
emphasis on the intention that this practice shall be maintained in the future. 5
B. Sobotka states the construction of refugee camps in Europe could not be a
solution to the humanitarian crisis in the war-ruined states. In his view, the
Czech Republic could not afford to accept more refugees both for financial
reasons and for the occupancy of the restricted to 700-seat capacity of the
temporary refugee camps. 6
Even though the Prime Minister highlights the financial ground to
justify his government's reluctance to accept migrants, it is not very likely
that a major reason for refusing is issues with accommodation and food for
the refugees, since it comes to accepting reasonably few people. According to
the leaders of V4 countries, the obligatory quota principle for resettlement of
migrants will not get the required outcomes. The concentration of struggles
predominantly on the settlement of people needing asylum is determined as
non-efficient.
The situation is even more complex due to the fact that – together
with the refugees of the war in Syria – a huge number of people from
Afghanistan, Iraq, Iran and Northern Africa migrate to Europe. They could
not be treated after the Geneva Convention for the refugee status, established
Хайнлайн, Щ. Страхът на чехите от чуждото. 19.01.2015. URL:
http://p.dw.com/p/1EHnq (available on 10.04.2018).
5
Sobotka: Česko může přijmout stovky migrantů, ale dobrovolně. Echo24.cz, 24. června
2015. URL: http://echo24.cz/a/wPZfF/sobotka-cesko-muze-prijmout-stovky-migrantu-aledobrovolne (available on 02.04.2018).
6
Ibid.
4
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on July 28, 1951, but aim to benefit from the social system in Western
Europe. After Article 1(2) of the Convention, the refugee status can be
applied to a person being out of the state where this person has citizenship,
because of a righteous fear of persecution on a racial, religious or national
principle or because of the appurtenance to a specific social group or political
conviction. Another reason could be connected with having no citizenship
and being out of the state of the previous usual place of residence as a result
of similar events, not being able to return to the home state or not wanting to
do that 7.
About the accuracy of the quota principle, it ought to be considered
that a large part of the migrants might not be willing to settle in the
financially not so developed countries in the previous Eastern bloc.
In January 2016, the prime minister of the Czech Republic B. Sobotka
pointed out that people who are in real need of support should be helped, but
not with the price of hazard for their own security. He stressed upon the fact
that people who need asylum have to consider the legislation and the
regulations of the respective state 8.
The migrant issue is depicted as a key priority during two consequent
presidencies of the Visegrad Group – the Czech (July 1, 2015 – June 30,
2016) and the Polish (July 1, 2016 – June 30, 2017).
On account of the differences between the policy of V4 to the
migration crisis ant this of Brussel, in the first weeks of May 2017, Slovakia
and Hungary filed a claim in the European Court of Justice in Luxemburg
against the quota principle for the settlement of refugees. The Court,
however, rejected the claim of both states against the mandatory resettlement
of migrants and people struggling for asylum in the EU countries 9.
The topic that is related to the compulsory settlement of refugees is
still causing various conflicts in the EU. That is why there has been no
progress in the planned reform of the Dublin system since 2016. The reform
has been unsuccessful so far because of the fact that the mechanism for
limiting the crisis is not efficient enough. It considers the resettlement of
migrants from the states where the refugees first reached the EU – Greece,
Italy and Spain – in the other Member States when the first group of states is
overloaded. Some of the countries have categorically declined this

7

Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. URL:
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html (available on 27.03.2018).
8
Чехия с готовност да затвори границата си за мигранти. 21.01.2016. URL:
http://europe.actualno.com/chehija-s-gotovnost-da-zatvori-granicata-si-za-migrantinews_519590.html (available on 28.03.2018).
9
Ригерт, Б. Всички са длъжни да приемат бежанци и точка. 06.09.2017. URL:
http://p.dw.com/p/2jSbX (available on 15.03.2018).
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resettlement mechanism – especially Poland and Hungary as well as Austria,
since the election of the new government. 10
The disability of joining to an agreement about the quota principle
requires a change of the priorities. On the summit of the interior ministers
and ministers of justice of the EU, held in January 2018, in Sofia, the German
interior minister Thomas de Mesier said that, firstly, all issues will be
discussed, which may easily be arranged. The topic about the reforms of the
systems for identification of fingerprints Eurodac and of an agency for
asylums has reached success. There are five topics left that supposedly need
modifications. Several of them are the reorganization of the border defence,
the establishment of common conditions and legislation for giving an asylum.
The European Commission has already started a procedure in the
European Court against Hungary, Poland and the Czech Republic. What is
expected is that the Court will sentence these states to financial amercements,
but will not demand the settlement of migrants in these countries. Practically,
the quota principle is not applicable.
The only possible way to deal with this situation is the financial
compensation - the states in Eastern Europe against the quotas would have to
pay for every unsettled refugee a determined amount in a common bank or
these countries should increase their participation in the defence of common
borders. If the reform of the Dublin system is only partial and the issue of the
resettlement of migrants is finally unresolved, that will cause the negative
reaction of the countries on the Sputh external borders of EU related to the
migration crisis.
The analysis of these facts on the migrant problems allows some
conclusions to be drawn. Categorically, the European policy to the migration
crisis, which requires the obligatory quota principle for resettlement of
migrants in the EU Member States, has no positive outcomes. Thus, the
different legislative and political approach of the countries in the Visegrad
Group, opposing the quota principle, can be described as logical. According
to V4, the common European efforts can be efficient when directed to
restricting the reasons for migration in the Middle East and Northern Africa.
They accept the concept of “effective solidarity”. The leaders of the Visegrád
Group see the realization of this notion in two interrelated ways. The first one
provides for assistance in the protection of the external borders of the EU
(including the Republic of Macedonia) and the second one – support to
accelerate the EU accession of Western Balkan countries, which will
strengthen security in the region.

Везел, Б. И в София без пробив за квотите, дебатът се отлага. URL:
http://p.dw.com/p/2raEl (available on 20.04.2018).
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ОТБРАНИТЕЛНИЯТ ПАКЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Д-р Пламена Караиванова, началник на отдел „Европейски съюз и
международни организации“, Министерство на отбраната
Резюме: Настоящата студия разглежда основните документи в
рамките на отбранителното измерение на Общата политика за
сигурност и отбрана на ЕС, които бяха създадени в изпълнение на
Глобалната стратегия на ЕС по външната политика и политиката за
сигурност. Представени са техните цели и съдържание, както и някои
от позициите на България в процеса на разработването и приемането
им.
Ключови думи: ОПСО, Глобална стратегия, План за изпълнение на
Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, План
за действие за европейска отбрана, Документ за размисъл за бъдещето
на европейската отбрана, Европейски фонд за отбрана, Съвместна
декларация НАТО-ЕС.
DEFENCE PACKAGE OF THE EUROPEAN UNION – STRATEGIC
DOCUMENTS
Plamena Karaivanova, PhD, Head of EU and International Organizations
Department, Ministry of Defence
Abstract: The present study explores the major documents framing the
defence aspects of the Common Security and Defence Policy of the European
Union after the presentation of the new Global Strategy on Foreign and
Security Policy. Their aims and content are presented together with some of
the Bulgarian positions expressed in the process of their elaboration and
adoption.
Keywords: CSDP, Global Strategy, Implementation Plan in the Field of
Security and Defence, European Defence Action Plan, Reflection Paper on
the Future of European Defence, European Defence Fund, NATO-EU Joint
Declaration.
Въведение
Едва ли някой ще оспори твърдението, че през последните
няколко години Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз (ОПСО на ЕС) претърпя съществено развитие, като
бе поставено началото на няколко нови инициативи в областта на
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отбраната. Причините, довели до тази нова динамика, са разнообразни –
като се започне от влошаването на средата за сигурност в Европа и
света, през призивите от страна на САЩ за по-голям и справедлив дял
на европейските държави в разходите на НАТО, до все по-видимия
стремеж на някои от тях, като Франция и Германия, за еманципиране на
европейската отбрана с водещата им роля. Изследването на тези и други
фактори би могло да бъде обект на самостоятелно проучване.
Основите на настоящите процеси бяха поставени с представянето
на новата Глобална стратегия на ЕС за външна политика и политика за
сигурност. 1 Документът бе разработен под ръководството на Върховния
представител за външната политика и политиката за сигурност и
вицепрезидент на Европейската комисия Федерика Могерини.
Спомняме си критиките и съмненията, които бяха изразени на различни
нива към избора ѝ на този пост. Сякаш за да опровергае всяко едно от
тези неособено ласкави мнения, г-жа Могерини подходи към Общата
политика за сигурност и отбрана с изключително високи амбиции,
които преследваше неотклонно през целия си мандат. Така към
обективните фактори, довели до интензифицирането на работата в това
направление, трябва да добавим и един субективен – този за
персоналната роля на Върховния представител, която се оказа ключова.
Връщайки се към Глобалната стратегия, ще отбележа, че тя бе
създадена в сравнително тесен кръг от експерти и авторитети в областта
на международните отношения, като страните членки нямаха водещата
дума. В този смисъл стратегията не бе плод на компромис между тях,
вероятно защото такъв компромис би бил постигнат много трудно и за
значителен период, несъответстващ на бързите промени в средата за
сигурност. В същото време обаче маргинализирането на страните
членки в процеса на разработване на стратегията доведе до известна
липса на „усещане за собственост“, която се изразява в най-малко два
проблема.
От една страна, Глобалната стратегия не бе приета от страните
членки, нямаше формален акт на изразяване на тяхното съгласие с
документа. Консултациите с официалните им представители в
подготвителните органи на Съвета бяха ограничени и забулени в
конфиденциалност, така че финалният продукт нямаше как да доведе до
безусловното си припознаване от държавите в ЕС. Затова и чисто
терминологично не говорим за приемане, а за представяне на
Глобалната стратегия. От друга страна, невъзможността, а може би и
нежеланието, да се приеме този документ по установените процедури за
За пълния текст на документа и информация във връзка с неговото приложение вж.
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-europeanunion.
1
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вземане на решения, доведе до проблем с тълкуването на някои
заложени в него понятия. Така например и до днес продължават
дебатите какво трябва да бъде разбирането за „стратегическа
автономност“ на Европейския съюз.
Независимо от посочените нюанси, Глобалната стратегия
катализира развитието на ОПСО на ЕС във военната област, като за
сравнително кратък период от време бе постигнат значителен напредък.
Веднага след нейното представяне бяха разработени серия от
документи, свързани с нейното приложение. Те придобиха известност
като Отбранителен пакет на Европейския съюз – термин, който се
наложи в дипломатическата практика. В този пакет са включени Планът
за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и
отбраната, Планът за действие за европейска отбрана, както и
Съвместните декларации за отношенията между НАТО и Европейския
съюз и плановете за тяхното приложение.
Наред с това Европейската комисия представи и поредица от
аналитични документи за бъдещето на Европа, като за пръв път тя
очерта сценарии за европейската отбрана.
Така за сравнително кратък период от време бе разработена
цялостна нова стратегическа рамка по отношение на ОПСО на ЕС,
която се основава на разпоредбите на Лисабонския договор, но чертае
една много по-амбициозна визия за това, какво следва да прави Съюзът
за своя отбранителен капацитет. Засилената активност в тази насока
провокира дебат в европейското общество, в който все по-често се
коментират изрази като „обща европейска отбрана“ и „европейска
армия“. Инициативите на ЕС за Европейски фонд за отбрана и
Постоянно структурирано сътрудничество породиха опасения у
трансатлантическите партньори за прекомерна независимост на Европа
в сферата на отбраната.
В търсене на яснота за същността на европейските намерения по
отношение на ОПСО в настоящата студия ще бъдат представени
основните стратегически документи, посочени по-горе, както и
вижданията на автора по отделни аспекти от процеса на създаването им.
Ще бъдат също така маркирани и някои позиции, които страната ни е
заемала в процеса на работа по тези документи.
Визията на ЕС за ролята му на глобален играч
Глобалната стратегия на Европейския съюз за външна политика и
политика за сигурност беше представена на държавите членки на 25
юни 2016 г. През същата година беше разработена Пътна карта за
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нейното прилагане и План за изпълнението ѝ в областта на сигурността
и отбраната 2.
Стратегията подхранва амбициите за стратегическа автономност
на Европейския съюз. В нея се изразява увереността, че благодарение на
ценностите, заложени в учредителните договори и опирайки се на
многобройните си исторически постижения, Съюзът ще премине през
трудностите на днешния по-свързан, по-оспорван и по-сложен свят
обединен и силен, и ще играе своята колективна роля в него. По този
начин ще бъдат защитени както общите интереси на гражданите на
Съюза, така и неговите основополагащи принципи и ценности.
В Стратегията се отбелязва, че понастоящем ЕС и целият свят се
намират в състояние на екзистенциална криза. Европейският проект,
донесъл дългогодишен мир, просперитет и демокрация, е поставен под
въпрос, а Съюзът се намира в опасност. В този аспект са изведени и
основните интереси на ЕС: сигурността на гражданите и територията на
ЕС и мирът в съседните региони, в т.ч. предотвратяване и справяне с
основните причини за конфликтите (климатични промени, развитие,
ресурси); просперитетът на ЕС и неговите граждани, както и стремежът
към отворена международна икономическа система, предоставяща
постоянен достъп до глобалните ресурси; устойчивост на европейските
демокрации, защита на правата на човека и върховенство на закона,
особено важни за вътрешното функциониране на ЕС и значимостта и
влиянието на външните действия на Съюза; глобален ред, основан на
правила, предоставящ общи блага и допринасящ за мирен, проспериращ
и устойчив свят, в основата на който са принципите на
мултилатерализма, Уставът на ООН и Всеобщата декларация за правата
на човека.
За да може да защити както своите интереси, принципи и
ценности, така и интересите на своите граждани, Съюзът трябва да води
своята външна политика и политика за сигурност така, че да се справи с
глобалния натиск, с местната динамика, със световните суперсили и с
проблема на все по-разединените общества. В изпълнение на това в
Глобалната стратегия са изведени принципите за обединен ЕС, който да
бъде ангажиран с глобалните процеси, предотвратяването на конфликти
и преодоляването на причините за тях, сътрудничество и партньорство
във вътрешен план между институциите и страните членки, както и във
външен план с първостепенни партньори като ООН, НАТО и САЩ.
Воден от своите основни интереси и на базата на своите
принципи, заложени в Глобалната стратегия, Съюзът трябва да се
2
За пълния текст на плана вж. https://europa.eu/globalstrategy/en/eu-global-strategyimplementation-plan-security-and-defence.
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съсредоточи върху следните приоритети и направления във външната си
дейност:
• Устойчивост на ЕС и държавите членки. Във вътрешен план
вече текат важни процеси (енергиен съюз, дигитализация, миграция), но
е необходимо да се отдаде полагащото се съществено значение на
следните аспекти на сигурността и отбраната: засилване на общите
отбранителни способности, антитероризъм, споделяне на информация и
сътрудничество в областта на разузнаването, външна енергийна
сигурност, киберсигурност, управление на външните граници и външна
миграционна политика и др.
• Устойчивост на държавите и обществата на изток и на юг. В
рамките на политиката по разширяването Съюзът има основно
предимство, което трябва да бъде използвано за подсигуряване на
непрекъснати процеси на демократични реформи. Необходим е
стриктен и прозрачен присъединителен процес, включващ засилено
наблюдение върху извършваните реформи, по-ясни изисквания към тях
и недвусмислена обратна връзка за постигнатите резултати. Отвъд
процеса на разширяването на изток и на юг устойчивостта е ключова и
нестабилността има различни отражения (бежанци и мигранти,
корупция, тероризъм, сигурност на границите, маргинализация,
радикализация, тероризъм и др.), към които трябва да се подходи с
отчитане на индивидуалните специфики на всеки отделен случай.
• Интегриран подход към конфликти и кризи. Голяма важност
се отдава на изпреварващите действия, превантивната дипломация и
цялостната система за ранно предупреждение. Сигурността се счита за
друг важен елемент, по-конкретно ангажирането с измерението на
сигурността на населението при конфликти. Останалите два важни
стълба са доброто управление и икономическите мерки, ключов
инструмент от които са санкциите.
• Регионален ред, основан на сътрудничество. Конфликтите на
местно равнище имат склонността да се разпростират при липсата на
регионални механизми, включващи всички заинтересовани страни. ЕС
ще инвестира в регионалната сигурност във всички важни за него
региони на света: в стабилна Европа (конфликтът в Украйна,
Черноморския регион, Източното партньорство, отношенията с Русия,
сътрудничеството с ОССЕ и Съвета на Европа), в мирен и проспериращ
Средиземноморски регион, Близък Изток и Африка (стари и нови
конфликти в Близкия изток и в Северна Африка, подкрепа за
регионалния диалог и сътрудничество в широкия Близък изток и в
Северна Африка, регионалната роля на Турция, регионална сигурност в
Африка, и др.), в засилено трансатлантическо партньорство
(трансатлантическата връзка, сътрудничество в пространството на
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Атлантическия океан), в засилване на връзките с Азия (задълбочаване
на икономическото и политическото сътрудничество с Китай и повидима роля на ЕС в Азия) и в сътрудничество за Северния полюс.
• Засилване на глобалното управление в XXI век. ЕС подчертава
ангажимента си към мултилатерализма в международната система,
лицето на който е ООН. Но този ангажимент не може да се състои
единствено в запазване на съществуващата система. В някои области
механизми на управление съществуват, но е нужно да бъдат адаптирани
към променящите се реалности в международната система.
Европейският съюз ще се стреми към ефективно глобално управление,
активно и търпеливо преследвайки всяка възможност да реформира, да
разшири и да инициира многостранни механизми по различни политики
с цел засилване на реда, базиран на правила и способен да предоставя
глобални общи блага. Европейският съюз ще се стреми да инвестира в
доброто управление с три измерения: засилване на приносите на
държавите членки в хуманитарната сфера, мироопазване и изграждане
на мира. Необходимо е прилагане на решенията по поетите
ангажименти в областта на помощта за развитие и климатичните
промени, задълбочаване на търговските взаимоотношения с външния
свят, развитие на ефективен мултилатерализъм, както и партньорството
с ООН и САЩ.
За да бъдат постигнати видими резултати в тези области, е
предвидено Съюзът да предприеме конкретни бъдещи действия.
Предвижда се изграждането на по-надежден Съюз чрез поддържане на
определени равнища на помощ за развитие и инвестиции в научните
изследвания и технологиите. Стратегията очертава бъдещето на Съюз,
който по-добре отговаря на предизвикателствата на съвременния свят
чрез сътрудничество в областта на отбраната и който е по-единен във
външните отношения.
Както бе споменато по-горе, под ръководството на Върховния
представител бе разработен План за изпълнение на Глобалната
стратегия в областта на сигурността и отбраната. Той бе внесен за
разглеждане от Съвет „Външни работи / Отбрана“ през ноември 2016 г.
и от Европейския съвет през декември същата година.
Планът доразви идеите на Глобалната стратегия по отношение на
нивото на амбиция на ЕС да реагира при външни конфликти и кризи, да
изгражда капацитет у партньорите и да защитава Съюза и неговите
граждани. В него са посочени конкретни мерки в областта на
гражданското и отбранителното измерение на ОПСО на ЕС, чрез които
да бъдат реализирани посочените три мисии.
В отбранителен план Съюзът си поставя за цел да разработи
приоритетите във връзка с необходимите му отбранителни способности
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съгласно посоченото ниво на амбиция, както и да преразгледа военните
изисквания в съответствие с новата Глобална стратегия.
Съгласно Плана до пролетта на 2017 г. страните членки и
Върховният представител трябваше да предложат обхвата и начина на
провеждане на Координиран годишен преглед на отбраната. Поставена
бе и задачата да се преразгледат структурите и способностите за
планиране на военни операции с цел да се постигне по-добро ниво на
гражданско-военно взаимодействие и да се попълни съществуващата
празнота на стратегическо равнище за планиране на военни мисии на
ЕС с неизпълнителен мандат. 3
Също така, като конкретна мярка за изпълнение на Глобалната
стратегия бе посочена необходимостта от задълбочаване на
сътрудничеството по съществуващи инициативи и създаване на
концепция
за
по-добро
използване
на
националните
и
многонационалните щабове със способност за разполагане в операции.
Специално внимание бе отделено на използването на Бойните групи на
ЕС и комплекта от сили и средства за бърз отговор. Препоръката бе да
се работи за подобряване на начина за финансирането им, както и
възможността за активиране на отделни техни модули.
По отношение на финансовата солидарност Планът препоръча
извършването на амбициозен преглед на механизма за финансиране на
военните операции „Атина“.
В него също така бе включена и задачата за създаване на единно
и приобщаващо Постоянно структурирано сътрудничество наред с
разработването на опции за по-стратегически подход към
партньорствата в рамките на ОПСО.
Глобалната стратегия и Планът за изпълнението ѝ в областта на
сигурността и отбраната се превърнаха в отправна точка за
динамизиране на ОПСО на ЕС. Всъщност те очертаха рамката на новите
инициативи в отбранителното направление на ОПСО, които през 2017 и
2018 г. бяха структурирани, детайлизирани, договорени, приети и
стартирани.
България бе част от общото усилие в рамките на ЕС за постигане
на качествена промяна в ОПСО чрез повече и по-конкретни действия,
които да дадат видими резултати. Позициите, които страната ни
поддържаше и изразяваше в процеса на работа по Глобалната стратегия
Военните операции на ЕС са такива с изпълнителен и неизпълнителен мандат в
зависимост от задачите, които са им поставени. Операциите с неизпълнителен мандат
имат съветнически, тренировъчен или наблюдателен характер за разлика от тези с
изпълнителен мандат, при които на военнослужещите може да бъде поставена задача
разделяне на враждуващи страни и изпълнение на други задачи, свързани с прилагане
на военна сила.
3
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и най-вече по Плана за изпълнението ѝ в сигурността и отбраната, бяха
ясно мотивирани от стремежа за заздравяване на общоевропейските
усилия в подкрепа на мира и сигурността, утвърждаване на мястото и
ролята на ЕС на международната сцена и по-значим принос на
европейските съюзници в рамките на НАТО, което би могло да бъде
постигнато и чрез повече съвместни проекти в областта на отбраната.
Българската подкрепа за Глобалната стратегия бе продиктувана
също така от разбирането за неделимост и всеобхватност на проблемите
пред сигурността, което изисква и подходът към тях да включва пълния
спектър от инструменти – съчетаване на дипломатически,
икономически, енергийни, екологични, военни и други мерки, които да
бъдат използвани интегрирано за постигане на заложените в
стратегическите документи приоритети и цели.
Тази българска позиция намери своето естествено продължение в
последващите наши решения и действия по отделните новоразработени
инициативи. Тя беше потвърдена и от заключенията в докладите за
изпълнението на Глобалната стратегия.
През юни 2017 г. беше представен първият такъв доклад 4. През
юни 2018 г. Върховният представител Федерика Могерини представи
втория годишен доклад 5 за прилагането на Глобалната стратегия. В него
се посочва, че две години след своето стартиране Стратегията се е
доказала като най-подходящия инструмент, чрез който би следвало да
се насочват и направляват действията на Съюза по отношение на
амбициите му да се наложи като надежден партньор на световната
сцена. Също така е направен изводът, че въпреки множеството
предизвикателства в международен план последните две години са
период, през който е постигнат напредък в множество области,
превръщайки Стратегията в реални действия. Особено значим прогрес е
бил отбелязан в областта на сигурността и отбраната, като през 2017 и
2018 г. са стартирани няколко инициативи 6, целящи обединяването на
Пълният
текст
на
доклада
е
достъпен
на
https://cdn2eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/l0h8ff38ahJ1do9N-alY4DrX1IDJyN9Zn9AUG
d8efdw/mtime:1513961268/sites/eeas/files/full_brochure_year_1_0.pdf.
5
Пълният
текст
на
доклада
е
достъпен
на
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_annual_report_year_2.pdf.
6
През 2017 г. бе поставено началото на Постоянното структурирано сътрудничество в
областта на отбраната, в което чрез подписване на нотификация до Върховния
представител се включиха 23 държави, а впоследствие и още две. България се
присъедини към тази инициатива и в началото на 2018 г. представи национален план
за изпълнение на общите обвързващи ангажименти по ПСС, заложени в
нотификацията съгласно разпоредбите на Лисабонския договор и Протокол 10 към
него. През м. март 2018 г. бе одобрена и първата група от 17 проекта по ПСС, като
страната ни стана участник в три от тях. През ноември 2018 г. бе одобрена втората
4
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усилията на държавите членки за една по-сигурна и автономна Европа.
На проведения на 17 юни 2019 г. Съвет „Външни работи“ в Люксембург
бе разгледан третият доклад за изпълнението на Глобалната стратегия
на ЕС. По подобие на предходните два, той също подчерта значителния
напредък в редица направления на ОПСО на ЕС, като обърна внимание
на факта, че 2019 г. е година за консолидация на всички инициативи и
вложените в тях усилия на политическо и практическо ниво. Занапред
страните членки трябва да се стремят към постигане на конкретни
резултати в подкрепа на отбранителните способности и операциите на
ЕС. Посочените тези намериха място и в заключенията на Съвета по
сигурността и отбраната. 7
За да бъдат очертани параметрите на т.нар. Отбранителен пакет
на ЕС обаче, трябва да бъдат разгледани и документите, разработени в
същия период от Европейската комисия по въпросите на европейската
отбрана.
Визията на Европейската
европейската отбрана

комисия

за

бъдещето

на

Наскоро след представянето на Глобалната стратегия
Европейската комисия лансира проект на План за действие за
европейска отбрана 8, който бе разработен съвместно с Европейската
агенция по отбрана. Всъщност ангажирането на ЕК с този план бе
първият случай в историята на ЕС, когато темата за отбраната бе
включена в работната програма на тази институция. До този момент
ОПСО бе политика, развивана единствено в рамките на Съвета, където
вълна от нови 17 проекта. Един от тях, за създаване на Модулен елемент за бързо
развръщане за подводни интервенции, бе иницииран от България и след одобрението
му тя стана водеща нация по него. През есента на 2017 г. бе поставено началото на
Координирания годишен преглед на отбраната – доброволен процес на споделяне на
информация и анализиране на наличните у страните членки отбранителни
способности. Целта му е да бъдат идентифицирани съвпадащи намерения на страните
членки за изграждане на способности, така че те да бъдат стимулирани да работят
съвместно по такива проекти. България участва в пробния цикъл на Координирания
годишен преглед на отбраната. Създадена бе и структура за планиране на военни
операции с неизпълнителен мандат в рамките на Военния секретариат на ЕС, която
започна да функционира. Военният комитет и Военният секретариат представиха
концепция за нейното надграждане и постепенното ѝ превръщане в стратегическо
звено за планиране на операции при постепенно нарастване на личния състав и
задачите ѝ.
7
Пълният
текст
на
заключенията
е
достъпен
на:
https://www.consilium.europa.eu/media/39786/st10048-en19.pdf.
8
За допълнителна информация вж. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-164088_en.htm.
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заседават страните членки. И това е напълно логично, тъй като тя се
основава изцяло на междуправителственото сътрудничество, решенията
се вземат с консенсус и въпреки множеството предприети съвместни
операции и действия по отношение на изграждането на отбранителни
способности за процес на интеграция в отбраната не би могло да се
говори. Важно е да бъде подчертано, че интеграцията по своята същност
изисква частичен отказ от държавен суверенитет по отделни въпроси и
предоставянето на правомощия тези въпроси да се решават на
наднационално ниво от съответните наднационални институции.
Именно нежеланието на страните членки да отстъпят монопола върху
своята отбранителна политика на наднационални органи е в основата на
неуспешните в исторически план опити за създаване на европейска
отбранителна общност 9.
През декември 2016 г. Европейският съвет приветства
предложенията на Комисията по Плана за действие за европейска
отбрана. Целта на документа е да очертае стъпките за обединяване на
основни елементи на съществуващите политики за сектора на отбраната
и сигурността по отношение на вътрешния пазар, индустрията и
научните изследвания. Така на практика трябваше да се обвърже
изграждането на нови способности, необходими на европейските
държави, с процес на сътрудничество между тях, който да доведе до повисоко ниво на съвместимост от една страна, а от друга – да стимулира
развитието на европейската отбранителна индустрия.
Планът е структуриран в три направления. Първото е свързано
със създаване на Европейски фонд за отбрана, състоящ се от две
отделни финансови структури.
Едната от тях е насочена към финансиране на изследователски
проекти на европейско ниво и се развива чрез стартирането на пилотна
програма, наречена Подготвително действие за отбранителни
изследвания10. Планираният бюджет за нея през първата година бе 25
млн. евро, а за целия тригодишен период (2017–2019 г.) – общо 90 млн.
евро. Намеренията към 2016 г. бяха чрез нея да бъде проправен пътят за
създаване на Европейска програма за отбранителни изследвания за
Вж. например речта на френския външен министър Рене Плевен за създаване на
европейска армия, произнесена през 1950 г. През следващите години той представя
инициатива в тази област, като дори се стига до сключване на споразумение за
Европейска отбранителна общност. По ирония на съдбата споразумението не получава
ратификация в Националното събрание на Франция, поради което не влиза в сила.
https://www.cvce.eu/en/obj/statement_by_rene_pleven_on_the_establishment_of_a_europea
n_army_24_october_1950-en-4a3f4499-daf1-44c1-b313-212b31cad878.html.
10
За повече информация за работата по Подготвителното действие в областта на
отбранителните изследвания и технологии вж. https://www.eda.europa.eu/what-wedo/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research.
9
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следващия многогодишен програмен период след 2020 г. с очакван
годишен бюджет от 500 млн. евро.
Втората финансова структура бе планирано да бъде в подкрепа
на съвместното развитие на отбранителни способности. Предвидено бе
ЕК да участва с 20% съфинансиране в съвместни проекти с такава
насоченост. Останалите необходими средства трябва да бъдат
инвестиции на страните членки. Приет бе Регламент (ЕС) 2018/1092 на
Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за създаване
на Европейска програма за промишлено развитие в областта на
отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния
капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, която
представлява рамката за осъществяване на дейностите по тази
финансова структура за периода 2019-2020 г. 11

В края на 2017 г., по време на естонското председателство, Комитетът на
постоянните представители одобри Общ подход на Съвета по законодателното
предложение на ЕК за този регламент. Общият подход представлява консолидиран
текст на акта, по който страните членки са постигнали компромис в рамките на
Съвета. Общият подход обаче изразява позицията само на тази институция по
предложението за регламент. Съгласно обикновената законодателна процедура в ЕС с
Общия подход ротационното председателство на Съвета встъпва в тристранни
преговори с ЕК и ЕП, където трите институции трябва отново да постигнат
компромис, за да се стигне до изготвянето и одобрението на единен акт, който да влезе
в сила. На българското председателство се падна нелеката задача да проведе
триалозите по регламента за Европейска програма за промишлено развитие в областта
на отбраната през първото полугодие на 2018 г.
Трудностите за българския екип бяха от различно естество. България, която за пръв
път бе ротационен председател, трябваше да води преговори по първия законодателен
акт в областта на отбраната. Екипът от българска страна бе оглавен от заместникминистър на отбраната, като освен експерти от Министерството на отбраната бяха
включени и такива от Министерството на икономиката и Министерството на
финансите. Любопитното бе, че за Генералния секретариат на Съвета, ЕК и ЕП
работата по законодателен акт с отбранителни импликации също бе новост, така че и
техните експерти проправяха пътека в сравнително нова област. Предвид кратките
срокове за стартиране на Европейския фонд за отбрана очакванията към българското
председателство бяха особено големи. Всъщност един наш неуспех да проведем
триалозите щеше да обезсмисли целия процес и да провали планираното за 2019 г.
начало на функционирането на фонда. Наред с това съществуваха и спорни въпроси по
отношение на някои от разпоредбите в проекта на регламента, един от които бе този за
начина на осигуряване на финансовите средства.
Въпреки всичко това българският екип проведе успешно четири кръга тристранни
преговори и множество технически срещи, премина се през частична промяна на
първоначално приетия Общ подход на Съвета и в крайна сметка през м. май 2018 г.
текстът на регламента бе окончателно съгласуван между трите институции и внесен за
одобрение от Съвета и Европейския парламент, което се случи малко по-късно през
същата година.
11
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На основата на този регламент в момента се работи върху нов
акт, който ще регламентира действието на Европейския фонд за отбрана
през следващия програмен период. По първоначална оценка годишните
инвестиции в следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027 г.
ще достигнат 5 млрд. евро, от които 1 милиард се очаква да бъдат
предоставени от Европейската комисия, а останалите от страните,
участващи в съответните проекти.
Второто направление на Плана за действие за европейска отбрана
на ЕК предвижда мерки за насърчаване на инвестициите във веригата от
доставчици. По него се акцентира върху осигуряването на достъп до
финансиране на малките и средните предприятия и на нетрадиционните
доставчици на технологии с двойна употреба. Възможни финансови
инструменти, посочени в Плана, са Европейският структурен и
инвестиционен фонд, Европейският фонд за регионално развитие,
Европейският социален фонд, Европейският фонд за стратегически
инвестиции и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и
малките и средни предприятия.
Третото направление в Плана цели утвърждаване на общия пазар
на отбранителни продукти и услуги. Комисията се ангажира да работи
за по-стриктното и ефективно прилагане на директивите за доставките
за отбрана и сигурност и за трансферите в ЕС.
През м. юни 2017 г. Европейската комисия представи анализ,
наречен Документ за размисъл относно бъдещето на европейската
отбрана. 1213 Сред стратегическите фактори върху средата за сигурност в
него са посочени регионалната нестабилност и конфликти, размиването
на границата между вътрешната и външната сигурност, глобализацията
и нейните ефекти върху ресурси, климат, демография, промяната в
трансатлантическите отношения, увеличаването на разходите за отбрана
в страни като САЩ, Китай и Русия. С тези стратегически фактори е
обоснована нуждата от по-голяма самостоятелност на ЕС, отделяне на
повече ресурси за отбрана и тяхното по-ефективно изразходване чрез
повече съвместни усилия. Политически аргумент в тази насока е
желанието на гражданите на страните членки да видят „повече Европа“
в областта на сигурността и отбраната.

COM(2017)315 от 7 юни 2017 г.
Всъщност този документ бе разработен в продължение на представената на през
март 2017 г. Бяла книга за бъдещето на Европа, където Европейската комисия
разглежда пет различни сценария за развитие на интеграционния процес, като са
засегнати и техните евентуални импликации върху европейската отбрана. Пълният
текст на Бялата книга е достъпен на https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf.
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Интересни факти анализът на ЕК представя по отношение на
икономическите фактори. Посочено е, че европейският пазар в областта
на сигурността е силно фрагментиран, отделят се значителни средства,
но това не съответства на получените отбранителни способности,
необходимо е да се използват по-пълноценно икономиите от мащаба
чрез повече коопериране, защото държавите в Европа са твърде малки,
за да могат да действат самостоятелно. Същевременно във всяка страна
има бюджетни ограничения, в условията на които различните публични
политики се конкурират за достъп до обществен ресурс. Заключението
е, че ако Европа иска да бъде конкурентоспособна в световен мащаб, тя
ще трябва да обедини и интегрира най-добрите си промишлени и
технологични способности.
Според Европейската комисия постепенно се полагат основите
на Съюз за сигурност и отбрана, за чието пълно осъществяване е
необходимо повече сътрудничество между страните членки, постигане
на единно разбиране за заплахите и начините за реагиране срещу тях,
което на свой ред изисква съвместни решения и финансова солидарност,
поемане на по-голяма отговорност от европейските държави в рамките
на НАТО, подобряване на ефикасното изразходване на бюджетите за
отбрана, както и единен пазар в областта на отбраната.
На тази основа Документът за размисъл предлага три сценария за
развитие на европейската отбрана до 2025 година, като е посочено, че те
са постепенни стъпки в една и съща посока.
Първият сценарий, озаглавен Сътрудничество за сигурност и
отбрана, предполага доброволност на действията и вземането на
решения ad hoc. При него се запазва относително малкият мащаб на
предприеманите операции и мисии, а по-големи операции се водят от
най-способните за това държави членки. Основен акцент е меката сила.
Сътрудничеството с НАТО става все по-интензивно в области като
хибридни и киберзаплахи и морска сигурност. Засилва се обменът на
информация между държавите членки по отношение на
неконвенционалните заплахи, но реакцията остава национална задача.
Двигател на сътрудничеството в отбраната са икономическите и
технологичните тенденции и макар да се очакват положителни ефекти
от функционирането на Европейския фонд за отбрана, европейската
отбранителна промишленост остава фрагментирана. Остава ниско и
нивото на съвместно изграждане на способности при леко увеличени
бюджети за отбрана. Поради това действията на ЕС разчитат на
доброволен национален принос. Не се развиват в достатъчна степен
авангардните технологии.
Споделена сигурност и отбрана е вторият сценарий, разгледан в
Документа за размисъл на ЕК. Той се характеризира с повече финансова
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и оперативна солидарност между страните членки. При него ЕС
повишава капацитета си да проектира военна сила и да участва
пълноценно в управлението на външни кризи и в изграждането на
отбранителни способности в страните партньори. Подобряват се общите
действия по отношение на справянето с проблеми като тероризъм,
хибридни и киберзаплахи, граничен контрол, морска и енергийна
сигурност. Задълбочава се сътрудничеството с НАТО, като се постига
по-добра координация по отношение на управлението на кризи.
Създават се по-ефективни и солидни структури в ЕС в тази насока, а в
същото време се поддържа по-висока готовност за действие при кризи.
Подсилва се ефективността на ЕС за вземане на решения. Съюзът се
ангажира активно с различни наднационални мерки, насочени срещу
киберзаплахите и киберпрестъпленията. Залага се на високите
технологии, развитие на космически програми, изкуствен интелект,
биотехнологии, суперкомпютри. В областта на отбраната водещо е
сътрудничеството при придобиването и поддържането на способности,
възлагането на поръчки за нови платформи става съвместно, изграждат
се многонационални бойни способности и способности за поддръжка,
реализират се икономии от мащаба. Отбранителната промишленост се
консолидира и се изгражда единен европейски пазар на отбранително
оборудване.
При сценария Обща отбрана и сигурност пълноценно се
реализира чл. 42 от Договора за ЕС, който очертава перспективата за
постепенно създаване на обща отбрана. ОПСО на ЕС допълва
ефективно НАТО. ЕС провежда високотехнологични операции, които се
планират на европейско равнище. Засилва се солидарността и
интеграцията на силите за отбрана на страните членки. Те са
предварително позиционирани и на постоянно разположение за
използване от името на Съюза. Създадени са европейски колежи за
отбрана, където се преподава въз основа на единна стратегическа
култура и единни европейски интереси в областта на сигурността и
отбраната. Провеждат се редовни съвместни учения. Планирането на
отбраната на държавите членки е напълно синхронизирано на базата на
договорени европейски приоритети. Високите технологии, съвместното
придобиване, общите програми водят до ефективно изразходване на
средствата за отбрана. Създаден е истински европейски единен пазар в
областта на отбраната с механизъм за наблюдение и защита на ключови
стратегически дейности от враждебни външни придобивания и т.н.
Ако първият сценарий на ЕК изглежда най-близък до настоящото
състояние на сътрудничество в областта на отбраната в ЕС, логично е да
бъде поставен въпросът дали и доколко следващите два сценария са
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достатъчно желани, а оттам и възможни за реализация, още повече във
времевата рамка до 2025 г.
Макар да се изкушавам да дам бърз отговор на този въпрос,
преди това бих искала да представя основните позиции, които страната
ни изразяваше в процеса на разработване на Плана за действие за
европейска отбрана, както и при представянето на Документа за
размисъл за бъдещето на европейската отбрана. Впоследствие тези
позиции бяха отстоявани и от участниците ни в преговорите по
разработване и приемане на регламента за създаване на Европейската
програма за промишлено развитие в областта на отбраната, за който
стана дума по-горе.
На първо място, с оглед мащабите на българската отбранителна
индустрия, България защити необходимостта от включване на мерки за
гарантирано участие на малките и средни предприятия в проекти по
линия на Европейския фонд за отбрана. За нас бе от особено важно
значение всички инициативи на ЕС в областта на отбраната да бъдат
синхронизирани с аналогични или близки процеси в НАТО, като се
избягва дублирането на усилия при изграждане на отбранителни
способности. България също така отстояваше засилването на
сътрудничеството ЕС-НАТО, както и призоваваше за съществена роля
на държавите членки в управлението на новите инициативи. Наред с
това националната ни позиция винаги е била за тясна връзка и
съгласуваност между новите инициативи, която да бъде очертана още в
процеса на конституирането им.
По отношение на трите сценария на ЕК за бъдещето на
европейската отбрана официалната позиция на нашата страна бе, че те
са всъщност стъпки към постигане на интеграция в областта на
отбраната и бележат пътя към тази цел, без да има противоречие между
тях. В този смисъл няма как един от сценариите да изключва останалите
два или да се явява тяхна алтернатива.
В крайна сметка ЕК и документите, които тя представи след
излизането на Глобалната стратегия, имаха съществено значение – те
обвързаха отбраната и процесите на изграждане на отбранителни
способности с развитието на отбранителната индустрия. Така логиката
на икономиката, вътрешния пазар, конкурентоспособността за пръв път
послужи като аргумент за засилване на отбранителното сътрудничество
и стана основа на нови програми. Нещо повече, за пръв път бе
предвидено средства от общия бюджет на Европейския съюз да бъдат
използвани за цели, обслужващи отбранителния потенциал на страните
членки. Ето защо плановете на ЕК могат да бъдат оценени като имащи
двояка цел – от една страна, да подпомогнат страните членки в
изграждането на отбранителни способности, а от друга – средствата,
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вложени в този процес, да останат в Съюза и да послужат като двигател
за развитие на отбранителната индустрия, която е сегмент от
икономическия му сектор, но и на сигурността. В същото време
влагането на ресурс в отбранителната индустрия ѝ дава възможност за
модернизация, разработване на нови технологии и по-високо качество
на крайния продукт.
Така всъщност новата Глобална стратегия не само постави повисоки амбиции пред ЕС, но и мотивира ЕК да ситуира отбраната в
контекста на икономиката на Съюза. Това, по мнение на автора, е
първата реална стъпка към интеграция в областта на отбраната в ЕС. Да
не забравяме, че началото на интеграционния процес бе поставено от
сближаване в областта на ключови отрасли на индустрията и
енергетиката! Икономизирането на идеята за европейска отбрана
направи възможно отделянето на общи пари за отбранителни
изследвания и отбранителни способности, а това на свой ред ще доведе
до институционални промени в ЕК (вече активно се обсъжда идеята за
формиране на Генерална дирекция „Отбрана“ в ЕК), чрез които тези
средства да бъдат управлявани. По този начин постепенно в отбраната
ще бъде постигнат онзи елемент на наднационалност, който ще я
доближи в по-голяма степен до интеграционната общност и ще започне
да я отдалечава от класическата концепция за държавния суверенитет.
Разбира се, на този етап от развитието на процеса значението му
не трябва да се преувеличава, защото достъпът на страните членки до
средства от общия бюджет по линия на Европейския фонд за отбрана
минава през редица условности и ограничения.
Първото и най-важно е проектите да се развиват в условия на
сътрудничество, а това вече е изискване, което не е лесно да бъде
удовлетворено. Да изградиш военна способност заедно с други държави
означава да имате общи цели, еднакви изисквания към проекта,
съвпадаща времева рамка за реализацията му, ясно разпределение на
необходимите ресурси и конкретни правила за използване и поддръжка
на тази способност. Всичко това прави съвместните многонационални
проекти сложно начинание за отделните държави и макар да осъзнават,
че сътрудничеството ще доведе до по-ефективно разходване на
финансовите средства, те по-често предпочитат да работят
самостоятелно за придобиването на отбранителни способности поради
посочените по-горе комплициращи съвместните проекти фактори.
Плановете на ЕК целят да променят това и да превърнат отбранителното
сътрудничество в първи избор на страните членки при изграждане на
способности.
Сериозно условие за функционирането на Европейския фонд за
отбрана в частта му за отбранителни способности представлява и
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необходимостта държавите, които работят заедно по даден проект, да
осигурят основния бюджет за финансирането му, което все пак
определя и тяхната водеща роля (за сметка на тази на ЕК) в неговото
управление. Освен това съфинансирането от ЕК може да се използва
само за разработка до фаза „прототип“.
Ограничение има и във връзка с фирмите, които могат да се
включат в консорциума по реализация на даден проект. В него могат да
участват само предприятия, които отговарят на определени критерии за
принадлежност към страните членки на ЕС 14. Това условие е свързано с
по-голямата цел на Европейския фонд за отбрана и Плана за действие за
европейската отбрана, а именно – заздравяване на европейската
отбранителна
индустрия
и
повишаване
на
нейната
конкурентоспособност. 15
Същевременно тези условия бяха изтълкувани като
протекционистични от страна на някои трети страни, например САЩ.
Нещо повече – поставените условия за участие на субекти от трети
страни биха могли да имат негативно влияние по отношение на достъпа
до нови технологии, които вече са разработени, и това да се отрази
неблагоприятно върху европейските изследвания и способности в
областта на отбраната. Затова именно този въпрос бе един от найсложните за решаване по време на преговорите по създаване на
регламента за Европейска програма за промишлено развитие в областта
на отбраната. Той продължава да бъде проблематичен и за проектите по
Постоянното структурирано сътрудничество, където не може да се
постигне съгласие за допустимостта на участието на трети страни.
Посочените неизчерпателни примери подсказват кои биха могли
да бъдат някои от подводните камъни пред успешното и пълноценно
функциониране на Европейския фонд за отбрана в бъдеще. Без
съмнение идеята на Европейската комисия да обвърже процесите в
европейската отбрана с правилата на общия пазар е пробив, чрез който
поне отчасти ще бъдат преодолени някои от досега съществувалите
пречки пред европейската интеграция в областта на отбраната. Така
неслучилата се в продължение на десетилетия и с прилагането на
политически средства европейска отбранителна общност има шанс да

Вж. чл. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1092 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 18 юли 2018 година за създаване на Европейска програма за промишлено
развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и
иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза.
15
Неслучайно Регламент (ЕС) 2018/1092 е създаден на основание чл. 173 от Договора
за функциониране на ЕС, който третира въпроса за конкурентоспособността на
промишлеността в ЕС.
14
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направи своята първа, макар и неуверена крачка чрез използването на
принципите на икономическата целесъобразност.
Важната променлива, която би могла да окаже съществено
влияние върху тенденциите, наред с наличието или липсата на
стабилност в средата за сигурност, е Северноатлантическият алианс,
който продължава да бъде считан за основен стълб на европейската
отбрана. Запазването на неговото единство със силен ангажимент от
страна на САЩ към Европа ще има по-скоро стабилизиаращ ефект
върху настоящото статукво. Ако обаче САЩ продължат критиките си
към своите европейски съюзници и намалят своя принос към НАТО,
това ще засили центробежните сили в посока обща европейска отбрана.
Затова накрая ще бъдат представени двете съвместни декларации
за сътрудничеството между ЕС и НАТО, подписани през 2016 и 2018 г.,
които са част от Отбранителния пакет на ЕС.
Сътрудничество ЕС – НАТО
През юли 2016 г., по време на срещата на върха на НАТО във
Варшава, бе подписана Съвместната декларация за сътрудничеството
между НАТО и ЕС 16. За постигане на целите ѝ бяха определени седем
приоритетни области на задълбочаване и развитие на сътрудничеството:
развитие на способностите за отговор на хибридни заплахи;
разширяване и адаптиране на сътрудничеството по море и въпросите за
миграцията; разширяване на координацията по отношение на
киберотбраната; развитие на допълващи се и взаимно съвместими
способности; осигуряване на условия за развитие на отбранителната
индустрия и изследователска дейност в тази област; увеличаване на
сътрудничеството в сферата на ученията, включително тези, засягащи
хибридните заплахи; подпомагане на партньорите при развитието на
отбранителен капацитет и увеличаване на тяхната устойчивост.
В края на 2016 г. на най-високо политическо ниво в ЕС и в НАТО
бе приет общ пакет с конкретни предложения (43 мерки) за изпълнение
на Съвместната декларация от Варшава. Целта бе да се конкретизират
стъпките, които биха подпомогнали развитието на сътрудничеството
между ЕС и НАТО. Държавите членки, които едновременно членуват и
в двете организации, подкрепиха взаимното подпомагане и допълване
при изграждането на способности без дублирането на усилия и
Документът бе подписан от Генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг,
председателя на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейката
комисия
Жан-Клод
Юнкер.
Пълния
текст
вж.
на
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156626.htm.
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синхронизирането на отбранителното планиране в двете организации на
основата на принципа за единен комплект от сили.
През юни 2017 г. в първия доклад на Върховния представител за
външна политика и политика за сигурност на ЕС и на Генералния
секретар на НАТО за напредъка по изпълнението на мерките от
Варшава бе отчетен прогрес в някои области като операциите,
противодействието на хибридни и киберзаплахи, стратегическата
комуникация и ситуационната осведоменост.
Засилена бе работата по планирането на паралелни и
координирани учения на двете организации по управление на кризи
през 2017 и 2018 г. Отчетено бе задълбочаване на сътрудничеството
между ЕС и НАТО в областта на хибридните заплахи чрез изграждането
на Център за способности в Хелзинки с участието на 13 държави членки
на ЕС и НАТО и чрез изготвянето на стратегически комуникации в
Украйна, Грузия и Молдова. Поставено бе началото на три проекта на
НАТО за сътрудничество по линия на изграждането на капацитет в
Босна и Херцеговина, Тунис и Молдова. Отбелязан бе напредък в
областта на киберотбраната чрез засилване на обмена на комуникации и
информация, съвместно обучение и сътрудничество с Центъра за
способности по кибервъпроси в Талин. На оперативно ниво
взаимодействието между военноморската операция на ЕС EUNAVFOR
MED Sophia и военноморската операция на НАТО Sea Guardian
отбеляза развитие чрез задълбочаване на обмена на информация и
съвместна логистика.
През декември 2017 г. Съветът на ЕС и министрите на външните
работи на НАТО едновременно приеха нов пакет с допълнителни 32
мерки за сътрудничество между двете организации, с което общият им
брой нарасна до 74. Новият пакет от мерки очерта ясно общата воля,
ангажимент и политическата подкрепа за сътрудничеството между ЕС и
НАТО. Сега усилията на държавите членки са насочени към
консолидирането и прилагането им в атмосфера на прозрачност и
непрекъснати консултации. В регулярна практика се превърна
участието на Генералния секретар на НАТО в срещи на ЕС, както и
присъствието на Върховния представител по външната политика и
политиката за сигурност на заседания на високо ниво в НАТО.
Постигнатият напредък в диалога и обмена на информация между двете
организации бе отбелязан като положителен резултат в съвместния
доклад от юни 2018 г. за изпълнение на Общия пакет от конкретни
мерки.
През юли 2018 г., по време на срещата на върха на НАТО в
Брюксел, бе подписана нова съвместна декларация за сътрудничеството
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между ЕС и НАТО 17. Тя даде пореден импулс на отношенията между
двете организации в ключови сфери като подобряването на военната
мобилност, противодействието на хибридните заплахи, изграждането на
способности у партньорите, както и борбата с тероризма. В нея бе
акцентирано, че страните членки на ЕС и НАТО са изправени пред
множество променящи се предизвикателства пред сигурността, които
налагат сътрудничеството между двете организации да бъде
основополагащо.
Всички посочени мерки имат положителен ефект върху
взаимодействието между НАТО и ЕС и отразяват стремежа към
неговото ползотворно задълбочаване. Споменавайки това обаче, не бива
да подминаваме сериозните проблеми, които съществуват в тези
отношения. Особените позиции на Турция във връзка с обмена на
информация с ЕС и блокирането на партньорската програма на Австрия
с НАТО, както и спецификите в заеманите от Гърция и Кипър позиции в
ЕС от години създават затруднения в сътрудничеството между двете
организации без видими признаци това положение да бъде преодоляно.
То се отразява негативно и върху възможността за ефективно
използване на планиращите способности на НАТО за операции, водени
от ЕС, на основата на споразумението Берлин плюс. Невъзможността да
се прилага Берлин плюс постепенно налага идеята за самостоятелни
способности на ЕС да планира военни операции, което неизбежно ще
доведе до дублиране на усилия и разходи за държавите, които членуват
и в двете международни структури.
Споменатият вече въпрос за същността на понятието
„стратегическа автономност“ също е източник на напрежение за
отношенията с НАТО. Някои страни членки тълкуват тази автономност
като способност за самостоятелна реакция на ЕС в случай на криза без
необходимост от съдействие от страна на НАТО. Други страни, сред
които и България, разглеждат НАТО като елемент от стратегическата
автономия на ЕС, тъй като за нас Алиансът осигурява най-мощния
инструмент за реализация на защитата на Съюза и неговите граждани.
Споменато бе и за породилото се недоверие във връзка с
ограниченията за участие на трети страни в проекти по линия на
Постоянното структурирано сътрудничество и Европейския фонд за
отбрана. На поредица от срещи на високо равнище в ЕС и НАТО се
наложи страните членки на ЕС, Върховният представител Могерини и
комисар Биенковска да уверяват Генералния секретар на НАТО и
трансатлантическите съюзници от Алианса, че тези две нови
Пълния
текст
вж.
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf.
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инициативи ще подпомогнат отбранителния капацитет на ЕС и ще
допринесат за заздравяването на европейския стълб на НАТО, както и
че НАТО остава основният стожер на европейската отбрана. В същото
време действията на Франция и Германия и демонстрираното от тях
тясно сътрудничество в областта на отбраната през последните години
като че ли не изглеждат в подкрепа на тази систематично повтаряна
теза. Очевидно са необходими целенасочени усилия за реално
сътрудничество между ЕС и НАТО, разработване на конкретни
механизми за осъществяването му и специално стратегическо
партньорство на ЕС със съюзниците им от Северна Америка.
Заключение
Отбранителният пакет на ЕС демонстрира най-малко две неща.
Първо, нараснала политическа воля и амбиция Общността да прави
повече за своята сигурност и отбрана. И второ, обвързване на отбраната
с икономическата ефективност. На този фон въпросът, дали ЕС се
придвижва към обща европейска отбрана и създаване на европейска
армия изглежда логичен, но е все пак много прибързан. Това ни връща
към трите сценария на ЕК за бъдещето на Европейската отбрана и
обещанието на автора да отговори кой е най-реалистичният от тях.
След представените документи, факти и размишления, моят
отговор е, че вероятно ЕС в периода до 2025 г. ще се придвижи малко
напред между първия и втория сценарий, като все пак ще доминират
тенденциите, които са очертани в първия сценарий. Освен ако не
настъпи рязка промяна в средата за сигурност, която драстично да
преобърне политическите виждания и финансовите ангажименти на
страните членки по отношение на отбраната в ЕС, твърде малко
вероятно е в краткосрочен план да бъде постигнато напълно описаното
във втория сценарий. Наченките на интеграция в отбраната дори и при
това развитие все пак ще бъдат отчитани от европейските лидери като
голям успех, за което ще спомогне и евентуалната ползотворна
реализация на проекти по Постоянното структурирано сътрудничество
и Европейския фонд за отбрана. Ефектът от тях ще бъде експлоатиран
като елемент на публичната дипломация и комуникация спрямо
европейските държави и общества в усилието за изграждане на обща
стратегическа култура на Съюза.

141

Библиография:
1. Jaklin, D.C. The EU’s Steps Towards More Strategic Autnomy –
The
European
defence
Action
Plan,
достъпно
на
https://www.aies.at/download/2018/AIES-Fokus_2018-02.pdf.
2. European Peoples Party. Position Paper on a European Defence
Union, достъпно на https://www.eppgroup.eu/newsroom/publications/
position-paper-on-a-european-defence-union.
3. Delsen, A., Meinen, C. What Future for the European Defence,
Sallux,
достъпно
на
https://sallux.eu/Sallux%20-%20Reflections%
20on%20European%20Defense%20-%20WEB%20(1).pdf.
4. European Movement International. The Future of European
Defence, достъпно на https://europeanmovement.eu/wp-content/uploads/
2017/06/Future-of-Defence_final.pdf.
5. Revelas, K. Permanent Structured Coopeartion: Not a Panacea, but
an Important Step for Consolidating EU Security and Defence Cooperation,
достъпно на https://www.cife.eu/Ressources/FCK/files/publications/policy%
20paper/2018/CIFE_PP67_Revelas_Permanent_Structured_Cooperation_Ma
rch2018.pdf.

142

PRESENT SITUATION AND RESPONSE TO HUMAN
TRAFFICKING IN SOUTHEASTERN EUROPE
Militsa Ivanova Karadzhova-Manova, PhD Student, South-West University
“Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract: Еvery year thousands of people - most of them women and children
from the poorer countries are being exploited, tricked and forced to do things
against their will. These people are being mistreated as commodities by the
transnational criminal traffic industry. Such criminal groups are growing
more and more, earning billions of euros, working with impunity. After drugs
business and illegal weapons, human trafficking has become the third most
profitable business worldwide. It is mainly due to both the changes which
happened in Europe in 1989 and the opening of European borders, which
gave many people a chance for a new, peaceful and grateful life. Human
trafficking cannot be seen only from a national security point of view, nor as
a war against illegal migration. Human trafficking, is most important of all,
desecration of human rights.
Keywords: human trafficking, human rights, illegal migration.
НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ И ОТГОВОР НА ТРАФИКА НА ХОРА
В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Милица Иванова Караджова-Манова, докторант, Югозападен
университет „Неофит Рилски“, Благоевград, България
Резюме: Всяка година хиляди хора – повечето от тях жени и деца от
по-бедните страни – се експлоатират, подвеждат и принуждават да
вършат нещо против волята си. Тези хора са малтретирани като
стоки от транснационалната престъпна транспортна индустрия.
Такива престъпни групи нарастват все повече и повече, като печелят
милиарди евро и работят безнаказано. След бизнеса с наркотици и
незаконно оръжие трафикът на хора се превърна в третия найпечеливш бизнес в света. Това се дължи главно както на промените,
които се случиха в Европа през 1989 г., така и на отварянето на
европейските граници, което даде възможност на много хора за нов,
мирен и щастлив живот. Трафикът на хора не може да се разглежда
само от гледна точка на националната сигурност, нито като война
срещу незаконната миграция. Трафикът на хора е най-вече
оскверняване на правата на човека.
Ключови думи: трафик на хора, права на човека, нелегална миграция.
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Human Trafficking is the modern form of slavery! ‘Human
Trafficking is one of the most serious forms of reprisal of the basic human
rights!’ Human trafficking is recruitment, transportation, transfer, and
concealment or the admission of people, regardless of their will, by using
coercion, abduction, unlawful deprivation of liberty, fraud, misuse of power,
abuse of a situation of dependence or by giving, receiving or promising
benefits in order to obtain the consent of a person exercising control over
another person when performed for the purpose of exploitation. Еvery year
thousands of people - most of them women and children from the poorer
countries are being exploited, sold and forced to do things against their will.
These people are being mistreated as commodities by the transnational
criminal traffic industry. Such criminal groups are growing more and more,
earning billions of euros, working with impunity. After drugs business and
illegal weapons, human trafficking has become the third most profitable
business worldwide. Human trafficking has become one of the most
rewarding illegal enterprises, which has its private long established lawless
industry connected with linked activities such as drug trafficking and sale,
money laundering, document forgery, smuggling, children-beggars, etc. Most
of these are due to the changes which happened in Europe in 1989, and to the
opening of the borders, which gave many people a chance for a new peaceful
and grateful life. There are many reasons for developing that kind of lucrative
business, they can be socio-cultural - illiteracy, degradation of moral values,
racism and ethnic discrimination, media and internet influence; economic –
poverty, undeveloped economy, unemployment; psychological – drug
dependence, psychological and sexual harassment, etc. Human trafficking
cannot be seen only from a national security point of view, nor as a war
against illegal migration. Human trafficking is, most important of all,
desecration of human rights.
Definition of Human Trafficking: by UN Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children,
signed by all the countries in Southeastern Europe in December 2000 at a
conference in Italy: Trafficking in Persons shall mean the recruitment,
transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of threat
or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of
deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the
giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the purpose of exploitation.
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution
of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services,
slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;
The consent of the victim of trafficking in persons to the intended
exploitation set forth in the subparagraph of this article shall be irrelevant
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where any of the means set forth in subparagraph have been used; The
recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the
purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if
this does not involve any of the means set forth in subparagraph of this
article; “Child” shall mean any person under 18 years of age.
Most countries in the south-eastern Europe have undergone severe
economic and social decline. Poverty, inflation, unemployment, income
differentials have increased. As a result of wars, conflicts, politics and
economic changes, conditions of life have all weakened and worsened. The
difficult economic situation and lack of law have allowed the black market to
develop. This new situation has a serious impact on women. The migration of
young women has increased because of poverty, poor labour market,
unemployment, discrimination against women, lower salaries and wages, lack
of skills, etc. Another aspect of women looking for a job abroad is that more
and more mothers are raising their children alone. The reason again is the
men`s unemployment and the stagnant labour market.
Economic needs and the dominant out-dated, but traditional position
of women in society and family are among the main reasons behind young
women’s need to look for a better living abroad through migration. As yet, no
policies or strategies have been developed to ensure the presence of women
in the economic, political and social changes. Women are confined to the
isolated family circle and largely eliminated from public and social life. At
the same time, more connections and information from Western countries,
have improved wakefulness amid the young generation of women, promising
alternate life. This consciousness, however, is mostly created by movies,
radio and advertisements in the mass media, which promise a paradise in the
west of not only liberty and personal achievement but also of wealth. This
delusion forms false outlooks to lure young women.
The issues stimulating migration are a worsening economic situation
and a lack of opportunities in the state of origin, the opinion that work abroad
is the only chance of survival or financial independence, and awareness about
present options and patterns of migration. Illegal migration happens when
there are difficulties with the legal one. These usually can be financial or
passport/visa issues, the need for help in arranging or buying these
documents, organising transport and securing a job and a place to stay.
Women are a significant part of migrants from South-Eastern Europe
and their migration has consequences recognisable by both society and
women themselves. With the rising tendency of migration, there are enough
optimistic models within a local society or a family for an increasing number
of women to decide to take their risk in order to support economically their
families, to achieve an independent position or to have a bigger chance in the
local labour market when they return or to make enough money in order to
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start their own business. In addition to the financial concerns, there are also
social benefits such as bringing back the information and experience gained
abroad and introducing new models of family life, including a denial to
accept family violence.
Trafficking of women and girls for the sex industry is a major part of
trafficking in human beings. In the Balkan countries, because of the difficult
economic situation and high level of unemployment, the sex industry is the
only known area of work for women and teenage girls smuggled from other
states. Women who gain their money in this sphere in their home country are
much more likely to be trafficked. Many of the women who are working as
prostitutes decide on their own and voluntarily migrate and work abroad, but
the majority are trafficked. The sex markets in Bulgaria, Moldova and
Romania have a similar form; local prostitution is controlled almost
completely by pimps and is based on a system of inner trafficking.
Prostitution is situated in big cities, in seaside resorts during the summer, in
ski resorts during the winter and in border areas. Most of the women working
in the prostitution industry in these areas come from the poorest and smallest
parts of their countries. They work for pimps, sometimes they are relocated
from one place to another, they are often sold to other pimps or kidnapped by
them. During this process, some are trafficked abroad. The growing sex
industry market is one of the side effects of the progression from conflict to
post-conflict and transition in all South-Eastern European countries.
There is no trustworthy data or information on children trafficking.
Though the scale of the trafficking in children is not exact, information from
across the area implies that a number of children under 18, especially teenage
girls, are being trafficked for sexual abuse and forced labour.
•
Bulgaria
Together with all the countries of the area, Bulgaria experienced a
hard process of political and economic changes during the 1990s. The
economy began steadying in 1997 making the country one of the positive
models of free market economy renovations. A good sign for this was the
removal of visas for Bulgarian citizens to enter the countries of Western
Europe, but still, the high level of unemployment has an influence on women.
In the last 3 years nearly 2,500 Bulgarian women who had been
trafficked, complained to the police offices or took part in investigations and
testified against traffickers. In the last 2-3 years, there has been a general
reduction in the number of Bulgarian women trafficked abroad. Although
prostitution is not illegal, it is stigmatised in Bulgaria. According to a local
NGO La Strada/Animus, approximately 48 per cent of girls and women who
are working in the sex industry are Bulgarians and about 40 per cent are from
the Roma minority (gypsies).
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•
Moldova
Because of Moldova’s geographical location and present economic
situation, the country has appeared to be a major area of origin for trafficking
in women and children. It is also a border-transit country for trafficking from
Ukraine and other countries of the former Soviet Union. During the period of
changes in the 1990s, the standard of living in Moldova deteriorated.
Unemployment rose as a result of the postponed payment of wages and
salaries, pensions and social benefits fell dramatically, so that 65 per cent of
the people were living under the absolute poverty line. At the beginning of
the period of changes, there has been a decrease in women’s participation in
administrative bodies and in economic life. Sixty-nine per cent of the jobless
are women, despite having an identical level of training or education as men.
And when women are paid, they are only paid 70-80 per cent of what a man
would receive for the same job. At least 700,000 Moldavians out of a total
population of 4.3 million live abroad. In recent years, payments from migrant
workers became a very extensive part of the country’s income.
•
Romania
Romania is a country of origin, transit and to some extent a
destination for trafficked women and children. The government of the
country defines Romania as both a state of origin and transit and is ready to
take action against traffickers. As in most East European countries, the
changeover to democracy was a very hard period for the Romanian people in
terms of income and social security. The breakdown of the economy in the
80s brought rising inflation rates and high levels of unemployment. During
the1990s the new leadership took actions to start the transition to a new
market economy. But the result was an extreme reduction in the number of
jobs. As in the other countries of the Balkan region, women were the first to
be hit by the rising unemployment. Their party-political participation started
to decrease, while violence against women and their economic dependence
increased.
The biggest reason that women and girls migrate to big cities or try to
go abroad is their hard-economic situation and lack of opportunities at home.
Women are often tricked by promises to arrange either a lawful job or one in
the sex industry. To women who are already working in the sex industry in
Romania, traffickers offer better working conditions abroad. Some of the
women and girls are kidnapped, forced to go abroad or bought from pimps.
•
Bosnia and Herzegovina
In 1998 emerged the first reports of trafficking in Bosnia and
Herzegovina.
147

These cases were from NGOs and from IPTF who were beginning to
come across isolated incidents. IOM organizes issues discussions for women
in order to return to their country of origin each month. The statistics from
December 2001 show that a total of about 500 women and girls had been
assisted by IOM since 1999, and 400 had been repatriated to their country.
The UN formation identified 270 nightclubs in the country, which they
assumed were involved in prostitution. But local NGOs estimated the
number to be as high as 950, with between 5 and 25 women in each
nightclub.
•
Serbia
The geographical location of Serbia makes it a main transit point for
the trafficking of women and girls into BiH, Kosovo, FYR Macedonia and
Western Europe from Ukraine, Moldova, Russia, Romania, and Bulgaria.
Women and girls from Serbia are trafficked mostly to Italy, Germany,
Greece. Belgrade is a main transit point. Women are transported from Eastern
and Central Europe and kept in isolated houses before they are trafficked to
other places.
•
Republic of Montenegro
Montenegro seems to be mainly a transit zone for the trafficking of
women and girls to Western Europe. The sex business in Montenegro is run
by clubs, bars and motels, and is focussed in the parts of Rozaje, Podgorica,
Berane, Bar (the main port in Montenegro), Budva, Ulcinj; the last two places
are some of the best tourist resorts destinations on the Adriatic coast. Having
in mind the difficult economic situation in Montenegro and the high rate of
unemployment, it is likely that women and young girls, especially, will
follow promises of jobs and a better life abroad.
•
Kosovo
The situation in Kosovo is almost unique. Kosovo has been
recognised mainly as a destination and to some extent a transit zone for
trafficking of women and girls. During the period February-March 2000 to
July-August 2001, IOM in Priãtina gathered information from 300 foreign
women and girls who were helped to return to their home countries, which
gives light into the models and methods of trafficking. According to this data,
women and girls were mainly trafficked from the Republic of Moldova (60
per cent), Romania (19.5 per cent), Ukraine (10 per cent) and Bulgaria (7 per
cent), followed by singular cases from Albania and Russia. Fifteen per cent
of victims were under 18 years of age. Sixty-nine per cent of women had
been in Kosovo for less than three months. The patterns of employment are
the same as described elsewhere in the nearby countries. Eighty per cent of
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women and girls were tricked by false job promises, and nine per cent were
kidnapped. Less than 25 per cent were aware of the possibility of being
involved in sex industry.
•
Macedonia
Macedonia is known as a transit and destination country for
trafficking of women and girls for forced prostitution. As elsewhere in the
district, it is stated by most sources that many of the trafficked women were
tricked and deceived by promises of work and then lured and forced into the
sex industry. Most women or girls are trafficked by organised crime
networks. These groups are invariably involved in weapons and drugs
trafficking too.
•
Croatia
Like the other countries of the former Yugoslavia, Croatia has been
experiencing social, economic, and political changes. The war of 1992-1995
and the post-conflict political and financial situations, along with the policy
of corrupt privatisation, have their result in an intense falling-off in industry,
employment and poverty. Nevertheless, with the post-conflict difficulties,
Croatia is doing comparatively well in contrast to other countries in SouthEastern Europe. The data available suggests that Croatia is a transit country,
and only to a very limited extent, a destination country for foreign women
and girls trafficked for sexual exploitation.
•
Albania
Over the last 15 years, with the fall of the communist regime and the
problems surrounding the consequent changes, Albania is a main participant
in the trafficking of women, girls and children. Prostitution in Albania is
illegal, hidden, but usually run by motels, private agencies, bars and hotels.
Protectors and pimps, who are usually part of a larger network, manage the
women and girls. Trafficking in children for the purposes of begging and
drug dealing is a chief problem. Some of these children are sold on for the
purposes of prostitution, but there is not much information regarding this
issue.
Bulgaria, together with Romania, Moldova and the other countries of
South-Eastern Europe are among the countries with the highest relative share
of victims of trafficking in human beings compared to the total population in
a given country, and this share is extremely high especially among women.
13 women per 100 000 people are trafficked, which is more than 5 times the
average for the European Union. About 80% of the trafficked are women and
about 70% of all registered victims are trafficked for sexual exploitation.
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Ninety-five per cent of foreign migrant sex workers in the Balkan countries
are victims of trafficking. In general, human trafficking is viewed as an issue
of migration or national security and not as a human rights violation.
Considering all this information the governments have developed National
Plans of Action, which allow an organised, widespread approach to the
problem, and the support and involvement of international agencies and
NGOs, as well as co-operation at a regional level.
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КРИЗИ И КОНЦЕПТУАЛНИ ТЪРСЕНИЯ НА ЕС –
ПЪТ КЪМ КРАЯ, ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВО НАЧАЛО?
Ива Тошкова
Резюме: В отговор на предизвикателствата на международната, а и на
вътрешната среда, ЕС е разлюлян от смутена общностна устойчивост.
Диагностициран като „прокризисен“, израстването на интеграционния
проект бива разгледано в исторически план с цел да се аргументира
способността за преодоляване на подобни аналогични ситуации. В
търсене на правилна формула за по-нататъшно развитие ЕС се сблъсква
с парадокса на все по-трудно управляемата интеграционна инерция, от
една страна, и нуждата от нова концептуална основа, от друга.
Възникват питанията за идентичността на ЕС, провокиращи промисляне
на съдържанието на словосъчетанието „концепция за Европейския
Съюз“
през
призмите
на
неофункционалистката
школа,
междуправителственото сътрудничество и федералистките идеи.
Привидяни са три алтернативни пътища за бъдеща форма на
съществуване на ЕС, разположени по оста „срив – ново начало“: от
почти апокалиптичното привиждане за закриване на проекта през
ревниво опазване на „статуквото“ до трансформацията, мислена като
следващ етап на развитие.
Ключови думи: интеграция, неофункционализъм, междуправителствено
сътрудничество, идентичност, концептуална основа, концепция за ЕС,
ЕС, федерализъм, нови алтернативи.
CRISIS AND CONCEPTUAL EU SEARCHES – THE ROAD TO THE
END, OR A NEW BEGINNING OPPORTUNITY?
Iva Toshkova
Abstract: In the light of many international and domestic challenges, the EU
faces a problem with its communal sustainability. The growth of the
integration project is diagnosed as “prone to crises” and is carefully observed
in order to prove that the EU was able to overcome similar obstacles. In the
search for the right formula for further development, the EU faces a paradox
– the expanding and deepening, yet difficult to manage, integration, on the
one hand, and the need for a new conceptual basis, on the other. Questions
about the identity of the EU arise. The meaning of the phrase “concept of the
EU” is being questioned through the lenses of the non-functionalist school,
intergovernmental cooperation and federalist ideas. Three alternative paths
for the future development of the EU are suggested – from the almost
apocalyptic idea of "closing” the project, through jealous protection of the
status quo, to transformation as the next stage of development.
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Keywords: integration, neo-functionalism, intergovernmental cooperation,
identity, conceptual basis, concept of the EU, EU, federalism, new
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На Ницше принадлежат думите, че онуй, „което пада, то трябва дори
да се блъсне! Всичко днешно пада, срива се – кой би желал да го
задържи!“ 1 Двустишие, което като че ли болезнено обрисува
актуалната ситуация в обществения и политическия живот в Европа.
„Пада“ ли наистина концептуалната основа на интеграционния проект
„Европейски съюз“ и къде бихме могли да търсим причините за това?
Натоварените с премерен оптимизъм обещания за стабилно и
еднопосочно развитие, нееднократно повтаряни в разнолики
превъплъщения на политическия дискурс, като че ли са фрустрирани от
въздействието на редица фактори – не само мигрантска криза и не само
продължаваща икономическа нестабилност, не само „Брекзит“ и не само
надигащи се крайно десни популистки движения, или търговска война
между САЩ и Китай, 2 и пр. Смутената общностна устойчивост не
намира и адекватни теоретически решения за действие. Общността е
застинала в очакване – тя не може да се развива, не желае „да живее“ по
наличните „уставни“ предписания, но и интеграционните процеси са
трудно управляеми с наличните технологични ресурси. Обосноваването
на решения е затруднено и от концептуална база на интеграционния
проект – тя е с изчерпана креативност и проблематизира допълнително
диагностицирането на тези и други прокризисни симптоми, без да
разкрива генезиса на кризисните процеси, за да предоставя обозрими
хоризонти за „борбата“ с тях.
И ако се „сриват“ основите, не възниква ли усещането, а и
нуждата, да се погледне не толкова „отвън“, колкото „отвътре“ – да се
третира източника, а не последиците? Питания, провокиращи
промисляне на съдържанието на словосъчетанието „концепция за
Европейския Съюз“, включващо и елементи от биографичен преглед на
„порастването“ на европейския интеграционен проект. Непренебрежими
са и някои ключови „болезнени“ аспекти, с които се е сблъсквала и найважното, е успявала да надмогне „общността“, и не на последно място –
основополагащи теоретични концепции, опитали се да обяснят
Ницше, Ф. Тъй рече Заратустра. Книга за всички и никого. „За вехти и нови
скрижали”, част 20. Издателство „Христо Ботев“. София. 1990.
2
McHugh, D. Brexit, Italy, trade: Risks piling up for Europe’s economy. Washington Post,
[5.04.2019] https://www.washingtonpost.com/business/brexit-italy-trade-risks-piling-up-foreuropes-economy/2018/11/16/e6890a9a-e9a3-11e8-84491ff263609a31_story.html?noredirect=on&utm_term=.641b1de5f6de [10.04.2019 г.].
1
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случващото се в исторически контекст, а оттам и в настоящето. И още –
кой би могъл да неглижира въпроса, дали и в каква степен „сривът“
може да бъде адресиран градивно, търсейки отговор в съвременните
възгледи за това, дали и защо се „срива“ концептуалният фундамент на
ЕС.
Още през 50-те години на XX в. едва надигналата се от руините
на Втората световна война (ВСВ) Европа е на прага на съдбовен избор,
налагащ концептуално осмисляне на новите предизвикателства на
развитието – възвръщане към „статуквото“ на отколе господстващия
принцип на „баланс на силите“ или лимитиране на ново пространство в
международните отношения (МО), нуждаещо се и от идейно оформяне,
от платформа за себеутвърждаване на нов „колективен субект“ на
международната сцена. Избор, който до голяма степен е предопределен
от духа на времето – завръщането към традиционно натоварените с
конфликтност отношения, довели до две катастрофални войни, е
немислимо не просто в европейски, но и световен мащаб. 3
Междувременно структурното равнище на центросиловите
отношения, формиращо вече биполярния свят, отрежда на Европа
отново ролята на арена за „противоборство“ – на нещо повече от силово
противостоене между два блока. Още с края на ВСВ, макар под формата
на помощ за възстановяване чрез плана Маршал 4, САЩ постепенно
налага своето икономическо влияние, фактически поставяйки под
контрол западноевропейските пазари. СССР с ресурсите на механичната
сила организира зависимо пространство за приложение на собствения
си социален експеримент. В архитектурата на тази конфликтна среда се
обособяват контурите на нов „колективен субект“ – Европейската
общност за въглища и стомана.
Европейска общност за въглища и стомана бива ръкоположена
като кризисен проект с две ясни цели – за опазване ако не на глобалния,
то поне на регионалния мир, не чрез пасивност или отстъпки пред
потенциални агресори, а чрез целенасочени, добре премислени и
общоприети действия на контрол и интеграция на основните за
военнопромишления комплекс отрасли и не на последно място за
прагматично обезпечаване на икономически просперитет в същите тези

Като основна цел в преамбюла на Устава на ООН, подписан още през юни 1945 г., е
записано „…да избавим идните поколения от бедствията на войната…“, „Charter of the
United Nations“, 26.06.1945, http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
[10.04.2019 г.].
4
CVCE.
European
NAvigator.
Étienne
Deschamps,
08.07.2016,
https://www.cvce.eu/obj/the_marshall_plan_and_the_establishment_of_the_oeec-en7cbc25dd-0c8d-49b1-924c-53edb2a59248.html [12.04.2019 г.].
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ключови области. Проектът на Моне и Шуман 5 дава бърз резултат,
въпреки че неговата ефективност тогава е затворена само в областта на
икономическите процеси.
В историческото развитие на „интеграционната идея“, имаща
претенция за водещ принос към концептуалната основа на ЕС, се
откроява сблъсък между две теоретични направления –
неофункционализъм
и
конфедерализъм
с
подчертан
интерговернментализъм. Закрепеният с Договора от Рим „Общ пазар“ 6,
припознава ранното развитие на интеграционния процес в ресурсите на
неофункционалистката
школа,
положена
върху
класическия
функционализъм и икономическото коопериране на Д. Митрани и Б.
Беласа. Развита подробно от Хаас 7, концепцията на неофункционализма
адаптира традиционния функционализъм към европейския проект.
Според Хаас политическата интеграция е процес, при който
субектите прехвърлят лоялност, очаквания и политическа дейност към
нов, единен наднационален център, чиито институции ще притежават
юрисдикция
над
съществуващите
национални
държави 8.
Неофункционализмът фокусира интеграцията върху постигане на три
основни цели: да се максимизира икономическия потенциал както на
отделните държави, така и на цялата общност; да се максимизира
политическия потенциал, мислен като способност за реализиране на
националните интереси, посредством по-силен многосъставен субект на
МО; и не на последно място, да се предотвратят бъдещи потенциални
конфликти между интегриращите се елементи. Всяка от трите цели е
непосредствено обвързана с другите две – между тях съществува
кръгова зависимост, сиреч осъществяването на дадена цел е както
предпоставка, така и последствие от осъществяването на другите две.
Интеграцията, пречупена през призмата на неофункционализма,
е представена като целева дейност за сътрудничество в консенсусни
области на обществения живот. 9 Във фокуса на теорията е т.нар. „ефект
на
преливането“
(spill-over),
предполагащ
стартиране
на
интеграционните процеси първо в икономическата, а в последствие
разпростирането им и в други общественозначими сфери. Или, което е
Декларацията на Шуман – 9 май 1950 г. https://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/europe-day/schuman-declaration_bg [12.04.2019 г.].
6
Договор за създаване на Европейската икономическа общност, 25.03.1957 г.
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/in-the-past/the-parliament-and-thetreaties/treaty-of-rome [13.04.2019г.].
7
Haas, E. The Uniting of Europe. (Stanford, Standford University Press). 1958, p. 10-12.
8
Haas, E. The Uniting of Europe. (Stanford, Standford University Press). 1958, p. 16.
9
Сивов, В. Европейската интеграция – концепции и подходи. Сп. „Югозападни
листи“, бр. 1, 2005, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Философски факултет,
с. 133.
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същото, чрез увеличаване на контактното поле на сътрудничество
интегриращите се субекти увеличават взаимозависимостта си,
постепенно прехвърляйки правомощия на наднационални органи за
управление на интеграционната общност. Остава територия и за
опортюнистично визионерство, изповядващо, че генерираната
зависимост между интегриращите се субекти ерозира автономността им,
включително и в стратегически области от първостепенно национално
значение, а и нерядко провокирано усещане за непълноценност на
водените политики, както на национално, така и на наднационално
ниво.
Ефектът на преливането се наблюдава не само в чисто
политическите и икономически отношения, но също придобива и
териториални измерения. Самият Хаас прозорливо е подчертал и друг
„преливащ ефект“ от интеграционния проект – сътрудничеството между
държавите членки вероятно би оказало ефект и върху други държави,
повлиявайки стремежа им да се присъединят към Общността. 10
Въпреки че неофункционализмът съпътства Съюза през цялото
му развитие, той също бива поставен под съмнение. Пример за първи
съществен сблъсък на младата общност с концептуални „брожения“ e
„Планът Фуше“ 11 от 1961г., лансирал идеята за своеобразно федериране
на Европа в т.нар. „Европа на отечествата“. Предложената промяна на
концептуалната основа в посока установяване на по-скоро
междуправителствено сътрудничество чрез провеждане на редовни
срещи на върха и „ефект на преливането“ към интегриране в
политическата сфера среща съпротивата на останалите държави от
Европейската икономическа общност, по-скоро деклариращи
„принадлежност“ към наднационалната идея.
Интерговернментализмът промисля интеграционните процеси
по-скоро като преговори между отделните държави членки в защита на
егоистичните
си
национални
интереси,
отколкото
като
институционализиран процес за съчетаването им. Драматичен опит да
се посочи вътрешната ограниченост на неофункционализма е ревниво
експлоатираният аргумент, че самото естество на разнообразие в
отношенията ограничава така желания „ефект на преливане“ 12. Ясно са
отграничени областите с възможност за по-дълбоко сътрудничество,
каквато е икономическата политика, от онези, представляващи особен
10

Haas, E. The Uniting of Europe. (Stanford, Standford University Press). 1958, p. 314-315.
Teasdale, A. The Fouchet Plan: De Gaulle’s Intergovernmental Design for Europe, LSE
‘Europe in Question’ Discussion Paper Series, 10.2018 http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper117.pdf [13.04.2019 г.].
12
Keohane, R. Hoffman, S. (eds.). The New European Community: Decision Making and
Institutional change. Boulder: Westview Press. 1991, p. 13-15.
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интерес, като външна политика 13 например, в които държавите (на този
етап) не са готови да предоставят правомощия на наднационалните
органи. За да минимизират несигурността в отношенията си, държавите
членки действат резервирано, опитвайки се да запазят пълен контрол
върху процеса на вземане на решения в „жизненоважните“ за тях
области.
Израз на тази тенденция е „кризата на празния стол“ 14,
практически парализирала Eвропейската икономическа общност,
намерила израз в несъвместимостта на интерговернменталиста генерал
дьо Гол, изповядващ идеята за задълбочаване на сътрудничеството
между отделните национални правителства, и опита на Комисията да
маневрира чрез засилване на наднационалните белези на Общността в
духа на супранационализма. След седем месеца, в които Франция
отказва да участва в заседанията на Съвета на министрите, „кризата на
празния стол“ е разрешена с т.нар. Люксембургски компромис 15,
предвиждащ забавяне на интеграционната инерция и отстъпки по
исканията на дьо Гол. С „технически поправки“ фактически се
преминава към гласуване с квалифицирано мнозинство, но само по
въпроси, които не се считат „жизненоважни“ за страните членки – в
полето на „жизненоважното“ се изисква единодушие. Чрез въвеждането
на това своеобразно „вето“ „интеграционният проект“ елегантно е
върнат в лоното на междуправителственото сътрудничество.
Интерговернменталисткият подход 16, по-късно институционализиран в
Европейския съвет и в Съвета на ЕС, макар не напълно и не по
отношение на всички проблеми, остава структуроопределяща
характеристика при вземане на решения в ЕС по деликатни и от особена
важност за държавите членки въпроси.
Пестеливо разгледаният портфейл от теоретични постановки,
опитващи се да промислят европейския интеграционен модел, по
същество рефлектират социалнополитическите процеси в определен
културно-исторически контекст, без непременно да бъдат основа за
13

Dougherty, J. E. Pfaltzgraff, R. L. Jr. Contending Theories of International Relations. A
Comprehensive Survey. Fifth edition, Pearson Longman (2001) , p. 511.
14
Multimedia Centre, European Parliament. History: The Empty Chair Crisis, 12.07.2010,
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/history-the-empty-chair-crisis_V001-0005_ev
[15.04.2019 г.].
15
Bajon, P. The Legacy of the Luxembourg Compromise, 1966–1986. Max Planck Institute
for European Legal History, https://www.rg.mpg.de/research/the-legacy-of-the-luxembourgcompromise-1966-1986 [16.04.2019 г.].
16
Moga,T. L. The Contribution of the Neofunctionalist and Intergovernmentalist Theories to
the Evolution of the European Integration Process”,Journal of Alternative Perspectives in the
Social Sciences. (2009) Vol 1, No 3, < https://www.japss.org/upload/
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вземане на конкретни управленски решения. При това правещите
политиката, профилиращи политическата практика, далеч не промислят
идеите си в определена концептуална рамка, сиреч през призмата на
определена теоретична школа. Напротив, всяко едно от предложените, а
и приложени от тях решения, се основава на политически нюх и
преценка за нуждите на историческия момент, а „моделирането“ и
теоретизирането на случващото се по правило е постфактум.
Друга „криза“, смутила Общността и създала предпоставки за
проблематизиране на концептуалните ѝ устои, датирана от средата на
70-те години, е кризата – проекция на актуалния до днес проблем за
„демократичния дефицит“. Детерминирана от неосведомеността на
гражданите и липсата на прозрачност в процеса на вземане на решения
на високо равнище, разрешаването ѝ е привидяно в стъпки,
предвиждащи преки избори за „Парламентарната асамблея“. Първите
реални решения обаче предлага въведеното с Договора от Маастрихт17
„европейско гражданство“ – изрично записани, нормативно закрепени
права на ниво индивид, които предоставят възможност на гражданите
да участват, макар и индиректно, в управленските процеси чрез достъп
до информация, пасивно и активно избирателно право, внасяне на
петиции в Парламента, въведената фигура на омбудсмана и т.н.
Въпреки въвеждането на института на европейското
гражданство, в ролята му на допълващ националното, „демократичният
дефицит“ продължава да проблематизира Съюза, предизвиквайки все
по-структурирани дебати относно същността на „европейската
идентичност“ и отношението ѝ с националната. Макар и превърнат във
водеща вътрешна предпоставка за концептуална – не само –
нестабилност и все по-осезаем евроскептицизъм, в дискусионното поле,
енергизирано от проблема за недостатъчната „демократичност“, са
откриваеми и по-конструктивни подходи. Подчертаното несъответствие
между реалното / материалното измерение на интеграцията и
политическото ѝ обговаряне, натоварено с претенция за концептуална
обоснованост и дълбочина, както и съблюдаването – на (не)спазването –
на принципите на „добро“, сиреч „демократично“, управление в
институциите на Съюза, прокарват основните вектори на продължаващо
дискурсивно оживление.

Договорите
от
Маастрихт
и
Амстердам:
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/3/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%
BC%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82-%D0%
B8-%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%
BC [18.04.2019 г.].
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В края на XX и началото на XXI в. „европейската концепция“
отново преживява своята „младост“, преизпълнена с енергия за
задълбочаване на интеграцията между националните държави.
Регистрираният пореден опит да се смени дотогава действащият
неофункционалистки интеграционен модел с предложената в проекта за
европейска конституция 18 концепция за своеобразна федерализация
активира отрезвяващото действие на негативния вот на гражданите на
две от страните основателки – Франция и Нидерландия 19. Шест години
са нужни на „Общността“, за да съумее да разреши гордиевия възел и
отново да преформулира концептуалните си устои в последното до този
момент преразглеждане на учредителните договори, а именно – в
Договора от Лисабон 20. Договор, провокирал усещане за поредния
механично пришит концептуален проект, опитващ се и да запази нещо
от „старото“, и да успокои надигащите се обструкции, предлагайки нови
хоризонти за развитие.
Второто десетилетие на XXI в. отново е белязано от кризисна
ситуация, чийто интимен профил е постижим чрез осмисляне на
проблематизиращите фактори, довели до разгръщането ѝ. Наистина,
непренебрежимо е влиянието на външни фактори като мигрантската
криза или нарастването на напрежението по границите на ЕС например,
но по-полезно би било осмислянето на тези фактори като катализатори
на вече започнали кризисни процеси, а не като основна причина за
възникването им. Нароили се разнопрофилни „кризисни“ моменти21
като че ли подкрепят и изходната хипотеза за изначалния прокризисен
характер на европейския проект. Концептуална криза – мислима като
сбор от множество микрокризи: като криза на идентичността, криза на
доверието и легитимността, криза на фрагментацията и пр.
Основополагащ аспект на концептуалния „срив“ е разположен на
плоскостта на идейно-ценностни рефлексии, или, което е същото –
„идентичността“ на Съюза. Възраждането на национализмите,
набирането на все повече поддръжници от популистките партии в
европейските държави, вътрешната фрагментация по редица белези,
18
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Perspectiv“,
02.2007,
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20
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нарастващото недоволство и липса на консенсус относно ключови
провеждани политики, могат да бъдат диагностицирани като основни
симптоми, алармиращи за деструктивни процеси, засягащи
„концептуалната“ идентичност както на изграждащите Общността
субекти, така и на ЕС в интеграционната му цялост.
Профилите на проблематизиращите процеси могат да бъдат
мислени в посока „отвътре навън“, без да се омаловажава тежестта на
факторите на външната среда или инфилтрираното от други подсистеми
– например, икономическата. Твърде крайно би било и твърдението, че
ЕС не притежава каквато и да е платформа, върху която гради
идентичността си, поне поради две причини. Първо, концептуалните
устои на интеграционния проект са засвидетелствани в учредителните
Договори и последвалите „поправки“ – принципи, ценности и идеи,
които обаче се разпростират само до сърцевината на идейноинституционалния конструкт, а именно устройството на Съюза, (пример
за това е „храмовата структура“, предложена с Договора от
Маастрихт 22), институционалната рамка, формалните процедури,
процеса на вземане на решения и т.н. И второ, в самия „хибриден“
характер на Съюза като субект на МО, носещ белезите и на държава, и
на международна организация, но в същото време същностно изцяло
нов субект, претендиращ за прецедент в човешката история.
Лесноразпознаваеми
в
практическата
им
политическа
ангажираност са опитите за портретиране на интимната същност на
Съюза с енергията на ценностната идентификация – особено в онзи
ипостас, преизпълнен с елейни слова като „европейско гражданство“,
„европейски ценности“, разположили се удобно и в дискурсивните
практики на множество политически лидери. Неизбежно възниква
питането – не са ли т.нар. „европейски“ по-скоро познати
„универсални“ ценности? И манифестираните висок морал,
толерантност, разбиране, помощ за „изпадналите в нужда“ и т.н. не са
ли относими към общочовешките ценности? Значи ли това, че преди
приемането си в ЕС държавата Х, споделила многовековната европейска
култура и история, е по-малко европейска и изповядва някакви външни
за Съюза ценности? Причините за подобни терзания – липсата на
гранични линии в идейно-ценностното наследство, които, подобно на
топографско означение, да установят общото и различното на т.нар.
Договорите
от
Маастрихт
и
Амстердам
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/3/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%
BC%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%
B0%D0%BC [25.04.2019 г.]
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„европейски ценности“, „eвропейска идентичност“, „европейски човек“
и „съюзни ценности“, „съюзна идентичност“, „европейски гражданин“ и
пр. Или, което е същото – дали и в каква степен е налице припокриване
между Европа, мислена като исторически утвърдено социокултурно
пространство, и Европейския съюз в ипостаса му на интеграционен
проект?
Като че ли съвсем естествено създалият се вакуум, поради
рахитично развиващ се съдържателен профил на собствената
идентичност на ЕС, смущаващо енергично се запълва от антисистемни
играчи (преди всичко от т.нар. популистки партии 23), експлоатиращи
системно структуриран дефицит, за да придобият още един, особено
ефективен инструмент в борбата срещу европейския проект – сблъсък с
националните белези. Въпроси като „Къде свършва „националната“ и
започва „европейската“ идентичност?“, „Не претопява ли ЕС
„националната“ идентичност на отделните държави?“ и пр.
допълнително утежняват ситуацията, за да активизират обществените
нагласи срещу една абстрактна представа за „европейска идентичност“,
обвинявана и в привидени от самите обвинители греховни изкушения.
Проблематизирано е разбирането за интимитета на социополитическата архитектура на ЕС – стабилността и развитието му като
общност зависи до голяма степен от здравите устои на различните
национални държави, които го изграждат.
Кризата на идентичността, мислена като елемент от цялостната
концептуална криза в Съюза, е обвързана и с фрагментацията,
наблюдавана по няколко вектора. Първата линия е проекция на
естественото деление и неформално „вторично интегриране“ между
отделните европейски държави на базата на езикови, културни,
религиозни и други различия. Втората е продукт на съзнателно
моделирани опити за въвеждане на неорганични концепции за
„фрагментиране“ – идеи за Европа „на две скорости“, за Европа,
разделена на „център-периферия“, крайният регионализъм и т.н.
Концептуално стимулираното тежнение за разделение вътре в самата
„общност“ и все по-осезаемата нужда от отговор на въпроса „кои сме
ние“ 24 като централен проблем на идентичността срещат мълчанието на
институциите на Европейския съюз.
Зад понятието „европейски“ в изкусителната му аморфност
напира реално съдържание на олекотен „проевропейски“ фактор и
инстинктивно отделни държави го заместват с единствено сигурното
23
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„национално“. Поглеждайки навътре в себе си и активизиращи
атавистични страхове за оцеляване на идентичността, интегриращите се
субекти рестартират завръщането към присъщи „реалистки“ атрибути
(сила, интерес) и проявяват все по-голяма „самостоятелност“ във водени
политики от Съюза, за които са делегирали част от властовите си
правомощия. Влечението към еманципация от „общото“ e напомняне, че
въпреки неимоверните усилия за излъчването на съюзна „интегрирана
воля“, надмогването на неизменно присъщите чувства за съревнование
и себеизява, а не подчиненост и уеднаквяване, е трудно постижимо.
Безпрецедентното предизвикателство „Брекзит“ 25 е еманация на
фрагментацията под влияние на възникналите центробежни сили.
Основна причина за тази тенденция е припознаваната като механична
същност на интеграцията между отделните държави членки.
Механична, мислена като наложена, ограничена и приоритетно
развивана в икономическите отрасли, без да се отчитат естествените
различия и отделни интереси в други области. Заложена е като
„концептуална подложка“ и на нагласи, опониращи на рационалния
подход, припознаващ наличието на т.нар. „общоевропейски интерес“ не
като прост механичен сбор от партикуларни егоистични национални
интереси – но и без да ги изключва напълно. Общоевропейският
интерес трябва да представя осъзнатите потребности на Общността като
такава, с цел просперитет на всеки отделен съставляващ елемент.
Възниква въпросът, дали идеята за самото му съществуване не е
фасадна рефлексия, зад която липсата на органична солидарност между
интегриращите се елементи генерира нескрито напрежение с потенциал,
ако не за възникване на конфликти, то поне за „срив“ в концептуалните
реквизити, обслужващи структурирането и развитието на общностната
архитектура. Процеси и теоретична драматургия, прекъснали
традиционно
добре
работещата,
макар
и
ограничена,
неофункционалистка концепция.
Надвисналата като дамоклев меч опасност от задълбочаване на
фрагментационните процеси предполага и своевременни действия от
страна на политиците – и практици интуитивисти, и теоретически
изкушени лидери. За да предпазят уникалния европейски проект от
задълбочаване на деструктивните процеси при вземането на
политически решения от идейно-ценностен характер в условията на
комплексна, изискваща бърза адаптация среда, каквато е кризисната, е
нужна определена управленска „гъвкавост“ – но грамотна гъвкавост,
която е добре илюстрирана в метафората за „колоездача и танкиста“,
25
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предложена от германския политик проф. Мартин Йенике 26.
„Tанкистът“, пише Йенике, „може да бъде глупав и сляп. Обратно на
колоездача той няма нужда да се адаптира към досадните пречки на
околната среда. Проблемите са „екстернализацирани“ – насочени са
извън него. „В случая на велосипедиста, от друга страна, проблемите
на адаптивния начин на управление са напълно „интернализирани“ –
засягат го пряко 27.
Метафората за „колоездача и танкиста“ ясно обрисува двете
алтернативи за поведение при кризисни ситуации, изискващи
своевременни решения, пред които е изправен и ЕС. Едната – на
рефлективната адаптация – при която „колоездачът“ е в постоянна
връзка с възникващите промени в средата, изучава ги (при нужда, дори
ги прогнозира), избира най-подходящия път и ги преодолява. Втората –
на отказа от рефлексия и адаптивност – при която „танкистът“ е
дистанциран от външния свят, не отчита променливите и ги приема
далечни, незасягащи го пряко. Разликата между двамата е, че първият е
с ясното съзнание, че въздействието на екзогенните фактори може да
бъде летално, докато вторият извършва дейността си в заблуда за
собствените си възможности в „битката“ със средата. И със себе си…
Европейските лидери би трябвало да следват подхода на
„колоездача“ и да рефлектират концептуалната криза като проблем на
„не-актуалността“,
отразявайки
динамичността на постоянно
променящите се фактори, а не непременно да я пречупват през призмата
на „гибелта“. Всяко неотговарящо на времето си нещо изисква
преформатиране /изчезват лишени от функционална оправданост
социални форми, рационализират се секторни реформи и т.н./. Нима
кризата на идентичността като концептуална основа за по-нататъшно
развитие на Общността не е била основен проблем, белязал цялостното
историческо развитие на ЕС – и пъстротата на прокризисните
предизвикателства, оформили кризисния профил на настоящето?
Осъзнаването и осмислянето на „неадекватността“ на концептуалните
устои с предизвикателствата на новата реалност е от ключово значение,
за да не се окажат решенията сизифови усилия, насочени срещу
симптоматиката, а не срещу източника на „кризата“.
„Сривът“ в концепцията за ЕС поставя Общността пред нуждата
от нов избор и дава възможност за равносметка на изначалната идея,
26
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залегнала зад интеграционния проект – опазване на мира и осигуряване
на трайно сътрудничество с цел максимизиране на икономическия
потенциал, респективно печалба. Поглеждайки от този ъгъл, като че ли
целта е постигната – мирът в Европа, между държавите членки на
Съюза, не е бил нарушаван от ВСВ насам. ЕС е един от водещите
икономически гиганти на световната сцена. Постигането на двете цели
обаче не би трябвало да преустанови усилията за по-нататъшно
развитие – респективно и на изискването за поддържане на
концептуален континюитет. Нима мирът, например, не е бил и няма да
бъде винаги заплашен поради иманентно присъщата конфликтност на
отношения, белязани със стигмата „социални“, и която впрочем не е
непременно затворена в най-негативните си проекции, но подсказва и
поле от възможности за развитие? И още: нима военностратегическото
и политическо развитие на Съюза също не е от значение, най-малкото за
собствената му сигурност, а също за позиционирането му на
международната сцена като равноправен „силов център“?
Докато преди постигането на вече посочените цели е бил
наличен консенсус относно онова, което трябва да бъде включено в
концептуалната основа на „съюза“, то днес, след тяхното
осъществяване, ЕС отново преживява криза – сигурен знак за
преждевременна остарялост на концептуалната идея. Загубила
гъвкавостта си и специфичните възможности да надскача темпоралните
рамки на съвремието, в което е формулирана, парадигмата за ЕС
изисква преформатиране.
Припознаването на някои аспекти от концептуалния срив като
криза на идентичността 28 изправя ЕС пред питането „какъв иска да
бъде“, т.е. как визуализира последващия етап в развитието си. Въпрос,
отговорите на който са експонирани върху оста „срив – ново начало“.
На антагонистичните краища са разположени различни значения – от
почти апокалиптичното привиждане за закриване на проекта през
ревниво опазване на „статуквото“ до трансформацията, мислена като
следващ етап на развитие. Само чрез рационално осмислена, конкретна
представа за нова „форма“ на съществуване ЕС би могъл да разпростре
битието си отвъд обозримите хоризонти.
Сега действащият неофункционалистки модел за вземане на
решения, съчетаващ в себе си белезите на наднационално управление и
междуправителствено сътрудничество, изисква отговорът да бъде
търсен както на ниво Съюз, така и на държавно ниво. Ключово значение
За ролята на идентичността като фактор на интеграцията вж.: Nye, J. S. Peace in parts;
integration and conflict in regional organization. Boston: Little, Brown, (1971),
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Joseph_Nye_-_Peace_in_Parts__1971.pdf > pg. 72-73 [27.04.2019 г.].
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придобива умелото съчетаване на интересите на сътрудничество за
сметка на тези на противоречие с цел установяване на баланс между
националната и „европейската съюзна“ идентичност.
Алтернативите – ако държавните и правителствени ръководители
изберат пътя на „танкиста“ 29 от разгледаната метафора /прагматичния
политик интуитивист/, отстоявайки удобната, но неадекватна на
текущите реалности концепция за „запазване на статуквото“, то липсата
на политическа воля за промени би задълбочила „концептуалната“
криза. Привидяната слабост би довела до втвърдяване на позициите на
националните правителства и нарастване на тежестта на
междуправителственото сътрудничество като водещ метод за вземане
на решения. Търсенето на решения чрез технологията на палиативните
мерки – промени без същностни изменения – би дало резултати в
определени темпорално ограничени рамки до пълното излиняване на
интеграционните супранационални характеристики на Съюза.
Изчерпването на продуктивността на наднационалните органи и
институции би довело и до неизбежен „край“ на интеграционния
проект, или, което е същото, до трансформирането му в междудържавна
организация. Край, породен от сблъсък на различни „визии“ в опит да се
продължи крехкото му съществуване в архитектурата на вече
неработеща общностна формула. Край, обгърнат в неопределеността на
не непременно мирното бъдеще, криещ у себе си потенции за
разгръщане на конфликт. Въпреки привидно песимистичното
тематизиране на „кризите и концептуалните търсения на ЕС“, то
„сривът“ на „старото“ винаги оставя поле за изграждане на „новото“ –
възможности за нови работещи решения, за нов консеквентен дневен
ред на Общността.
Възможен е и друг отговор, привидян като „завръщане към
корените“. Ако у отделните страни членки не е налична политическа
воля за реформи и желание за задълбочаване на интеграционните
процеси – макар и в друга форма – то те биха инициирали тяхното
забавяне, дори прекратяването им в нежелани области. Възвръщането
на концепцията „към корените“ – екзистенциално стимулирана
рефлексия, редуцираща многопрофилната интеграционна практика до
изначалната идея, енергизираща преди всичко икономическо
взаимодействие и помощ, предпоставени от интегриране на основни
отрасли обаче умножава предпоставките за активизиране на негативни
тенденции. Социалнополитическата образност на прокрадващия се
своеобразен „интеграционен фундаментализъм“, с цялата условност на
29
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понятието, би предизвикала възраждане на традиционни за
националните държави поведенчески модели – борба за власт, баланс на
силите, налагане на интереси и пр. И още повече – да акумулира
ресурси, деформиращи основната цел за установяване на мир чрез
интегриране и проявяването им с обратен знак. Аморфността на
хоризонтите за развитие и усещането за статика в провежданите
политики на съюзно ниво стимулира неудоволетвореност и желание за
себеизява, често акумулиращи конфликтност в отношенията.
За да обслужва динамичните социалнополитически, а и
икономически процеси, и да продължава утвърждаването му като един
от центровете в международната система, Съюзът има и друга
алтернатива – да надмогне състоянието си на „политическо и
военностратегическо джудже“ и да работи в посока трансформация
„напред“. Трансформация, но не фасадна, а дълбоко същностна,
изискваща ясна визия за бъдещото развитие, за институционалните
рамки на общностното развитие, за формата визия, поставяща нови
конкретни цели и предлагаща адекватни действия за постигането им.
Общият кризисен профил, съпътстващ цялостното историческо
развитие на ЕС по пътя му на продължаваща интеграция, и най-вече
способността на архитектите ѝ да преодоляват иманентно присъщите
проблемни състояния на този сложен процес хвърлят лъч светлина
върху цялостната картина на съвременните предизвикателства.
Решаваща обаче остава своевременността на действията по „търсене –
откриване“ на най-подходящата работеща „формула форма“ на
последващо развитие на интеграционната общност.
Основен проблематизиращ фактор на „търсенето“ е, че
множеството от предложени алтернативи и критиката срещу тях се
пречупват през призмата на парламентарната демокрация – такава,
каквато се практикува в отделните държави членки. Не отчитането на
специфичния характер на ЕС, носещ белезите на държава и
организация, но в същото време съвършено нов субект на МО,
разглежда често коментираната перспектива за федерализиране – по
модела на парламентарната държава – като нереалистична и нежелана.
Разширяването на правомощията на ЕС в повече области също не
е имунизирано от деструктивни предизвикателства – възниква
съмнението, дали принципът на субсидиарност, въведен в Договора от
Маастрихт би могъл да упражнява функцията си на ограничаване на
централизацията в условия на все по-ясно конфедериране например.
Ситуацията допълнително се утежнява и от проблема с „демократичния
дефицит“ – повече бюрократизация и съсредоточаване на власт в
наднационални органи довежда до по-малка възможност за контрол от
страна на националните правителства, за да се роят аргументите за
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неяснота и непрозрачност на вземаните решения. Липсата на
необходимите социални и културни предпоставки за по-нататъшна
централизация / федерализация / конфедерализация, е още една
предпоставка за неспособност на наднационалната власт да се
легитимира в постепенното ограничаване на националните правомощия.
Отговорът на „търсенето“ не би могъл да бъде разположен в
полето
на
вече
изпитаните
теоретически
концепции
–
неофункционалистката и междуправителственото сътрудничество.
Конфедерирането, от своя страна, крие специфични препятствия,
разколебаващи националните държави за по-нататъшни действия в тази
посока въпреки наблюдаваната „ерозия“ на държавния суверенитет.
Европейският интеграционен проект, изповядан в теоретическата
рефлексия на Хофман, е по-скоро „обединяване“ на суверенитет,
отколкото прехвърлянето му от отделните държави към
наднационалните структури. 30 Нужна е нова формула, „търсенето“ на
която ще подложи на изпитание съществуващата интеграционна рамка.
Нови концептуални решения – решения за институционален шанс.
Както за всяко обществено-политическо формирование, така и за
ЕС, идейно-ценностните устои, осигуряващи състояние на мир със
собствената си същност, са от ключово значение за развитието и
просперитета му. Още повече, когато са налични претенции за световен
силов център. Едно е сигурно – какъвто и път да поеме Европейският
съюз, то той ще изисква управленска воля и готовност за понасяне на
политическа отговорност – за развитие върху адекватна концептуална
база.

30
Keohane, R. Hoffman, S. (eds.). The New European Community: Decision Making and
Institutional change. Boulder: Westview Press, 1991, p. 10.
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УВОД
Отношенията между Европейския съюз и Лигата на арабските
държави (ЛАД) през последните години са получили нов импулс. През
2012 г. е била приета нова структура на заседанията и е стартирала нова
работна програма, която обхваща областите на енергетиката, културата,
овластяването на жените, правните въпроси, правата на човека,
хуманитарната помощ, управлението на кризи и изборните процеси. През
2014 г. страните са се съгласили да продължат задълбочени
институционални контакти и сътрудничество чрез стратегическия диалог
между ЕС и ЛАД за обсъждане на регионалните конфликти и тероризма.
Този профил на отношенията очертава основните характеристики на
новия диалог между ЕС и Арабската лига, който представя някои
перспективи и проблеми за в бъдеще. Те ще бъдат предмет на анализ в
настоящата курсова работа. Трябва да се отбележи, че диалогът между
ЕС и ЛАД позволява на ЕС да преодолее някои от недостатъците на други
рамки на сътрудничество между ЕС и Арабския свят, въпреки че други
са все още налице.
1. Историческа динамика на отношенията ЕС – ЛАД
От 1974 до 1979 г. ЕИО и ЛАД са се срещали редовно за евроарабския диалог, но усилията за установяване на близки отношения не са
отговорили на очакванията. Филип Хирш пише, че днес Европейският
съюз и Лигата на арабските държави отново поставят основните на посилно сътрудничество 1. Но както историята показва, не бива да се
очакват твърде значими резултати и промени, които да последват от
срещите между страните като тази, която е била проведена в края на
месец февруари 2019 година в Шарм Ел-Шейх.
По примера на Алжир, Судан и Либия, целият Близък изток
отново показва своя потенциал за промяна и сътресения. Твърди се, че е
налице и втора вълна на Арабската пролет, която преминава през
региона. Дали това е вярно, е спорно, но със сигурност Европа се нуждае
от отговор на събитията в региона. Именно такъв вероятно е била
срещата в Шарм Ел-Шейх.
В края на февруари 2019 година е стартирал нов формат за
укрепване на сътрудничеството чрез срещи на високо равнище между ЕС
и Арабската лига, като Доналд Туск е нарекъл това „нова стъпка“ в
сътрудничеството между двете организации. Туск е подчертал новостта
1
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на този подход. Никога досега европейските и арабските политици не са
се събирали по подобен начин.
В известен смисъл Туск е бил прав. Това наистина е била първата
от подобни срещи между европейските и арабските държавни глави.
Въпреки това трябва да се посочи един изпуснат факт, че със сигурност
има исторически прецедент за такива срещи: от 1974 до 1979 г.
представители на Европейската икономическа общност (ЕИО) и
Арабската лига са се събирали за Евро-арабския диалог (ЕАД).
ЕАД е бил разработен в отговор на няколко кризи в Близкия изток.
През октомври 1973 г. Египет и Сирия са нападнали Израел в деня на Йом
Кипур, еврейски празник. Изненадан, Израел е успял да запази
предимство в конфликта поради значителните доставки на оръжия от
САЩ, които са били пренесени през Европа. В отговор на това арабските
държави производителки на петрол са успели да организират бойкот на
петрола срещу целия Запад чрез ОПЕК. „Петролното оръжие“ е засегнало
Западна Европа много повече отколкото САЩ. В Германия е била
въведена „неделя без кола“, за да се пести гориво.
За разрешаване на кризите в Близкия изток държавният секретар
на САЩ Хенри Кисинджър е заемал централно място. Чрез
дипломатически совалки се е постигнало прекратяване на огъня между
страните в конфликта, както и мирна конференция в Женева. Въпреки
всичко европейските страни са били изключени от нея.
В резултат е бил създаден ЕАД. Той е трябвало да бъде
инструментът за защита на собствените интереси на ЕИО в Близкия
изток. Идеята е била проста – диалог с арабите, който в дългосрочен план
да завърши с по-силно политическо, икономическо, техническо и
културно сътрудничество между двете страни. Такава по-силна
взаимозависимост се е считало, че ще позволи на деветте страни членки
на ЕИО (наричани още „Деветте”) да защитят своите политически и
икономически интереси в Близкия изток 2.
Но диалогът е бил изпълнен с проблеми от самото начало. САЩ
са се противопоставили на идеята. В резултат на това Деветката е решила
да изключи политиката като компонент на ЕАД и да се съсредоточи
преди всичко върху икономиката. Но Арабските страни са били повече
заинтересовани от първия компонент, отколкото от втория. Те са се
надявали да използват ЕАД като средство за получаване на европейско
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признание на Палестинската освободителна организация (ПОО) като
представител на палестинския народ 3.
Друг проблем е бил вътрешното сближаване. Лигата е била
фундаментално разделена както преди, така и още повече след
посещението на египетския президент Ануар Садат в Израел през 1977 г.
От една страна, някои умерени арабски държави са подкрепяли Садат,
като Тунис и Саудитска Арабия; от друга страна, хардлайнерите в Сирия,
Ирак и Либия фундаментално са отхвърляли позицията на Садат.
Европейските страни също са били разединени. По-специално във
Франция се е считало, че ЕАД е имал шанс да получи политическо
влияние в Близкия изток, дори ако това е било за сметка на отношенията
със САЩ. Въпреки това Западна Германия е била предпазлива да не
засегне визията на Кисинджър и затова е поискала диалогът да бъде
ограничен до икономика, технологичен обмен и култура.
След тясна координация с Вашингтон ЕАД е стартирал официално
през юли 1974 г. След една година се е състояла първата среща на
Генералния комитет в Кайро. Той е организирал различните работни
групи на ЕАД и в крайна сметка води до конференция на външните
министри на всички страни. Следващите години са били белязани от
(отчасти успешни) опити на арабските страни да включат конфликта в
Близкия изток като тема за дискусия и да позволят на палестинските
делегати да участват в срещите. През цялото време повечето европейски
държави са се стремели да поддържат диалога съсредоточен върху
икономическите и технически въпроси. По време на процеса ЕАД е
оставал ограничен до експертни разговори и е получил слабо изпълнение
извън конференцията.
Когато Арабската лига се е разпаднала, през 1979 г. след мирния
договор на Садат с Израел през 1979 г., ЕАД също е спрял да
функционира. Дотогава той не е показал никакъв съществен резултат.
Конференция на високо равнище, която да завърши диалога,
никога не се е случила по онова време. Днес, със закъснение от 40 години,
това вече факт. Туск – съзнателно или несъзнателно – не се е позовал на
ЕАД в своето встъпително изявление. Затова ЕС се е приближил към
целия проект от друга гледна точка – срещата от 2019 година на високо
равнище на държавните глави е начало на ново сътрудничество между
ЕС и Арабската лига, а не самият му край.
По своето естество е трудно, а и рисково, да се правят подобни
сравнения – както по отношение на структура и процеси, така и от гледна
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точка на очаквани резултати. Историята се повтаря, но начинът не винаги
е толкова опростен.
Една очевидна разлика в този контекст е, че темите около диалога
са се променили напълно. Тогава петролът е бил „горещата“ тема; днес
това е миграцията.
Въпреки това сравнението между двата формата е полезно. Има
някои очевидни постъпки. Урок на ЕАД е, че подобни формати имат
смисъл, когато се обсъждат подробности и специфики. Така че срещата в
Шарм Ел-Шейх е била просто дипломатическа игра на най-високо
равнище.
Една от забележителните ключови разлики между ЕАД и срещата
в Шарм Ел-Шейх е, че централната точка на несъгласие от 70-те години
вече не е била проблем. ЕАД се е борил от самото начало с опасенията на
Вашингтон за потенциално по-силен европейски ангажимент в Близкия
изток. Но нито САЩ, нито Русия, нито Китай изглеждат твърде
обезпокоени от неотдавнашната среща на Синайския полуостров. Това
просто подчертава степента, до която ЕС се е изключил като важен
политически фактор от региона през последните десетилетия. Днес
Вашингтон дори не започва да се тревожи за потенциален сблъсък на
интереси с Брюксел чрез опитите на ЕС да придобие по-голямо участие
в Близкия изток.
2. Резултати от срещата на върха в Шарм Ел-Шейх
Основните резултати от срещата са:
1) Решимост за задълбочаване на арабско-европейските връзки с
цел засилване на стабилността, просперитета и благосъстоянието на
двата региона. Засиленото регионално сътрудничество се счита за
съществено, ако трябва ефективно да се управляват въпроси като
миграцията. На пресконференцията след срещата на върха Туск заяви:
„За граничния контрол и борбата с незаконната миграция: ще увеличим
съвместните си усилия за предотвратяване на контрабандата на хора,
премахване на трафика на хора и борба с онези, които експлоатират
уязвимите хора“ 4.
2) Тероризмът е бил друга важна тема. И двете страни са се
ангажирали да си сътрудничат по-тясно, за да се справят с основните
причини за тероризма, като същевременно продължат настоящите
съвместни усилия за борба с терористичните бойци. Също така те са се
договорили да насърчат инвестициите и устойчивия растеж чрез
укрепване на икономическото сътрудничество между двата региона.

4
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3) В разглеждането на ендемичния спор между Израел и
Палестина лидерите потвърждават ангажимента си да постигнат решение
с двете държави. Те са обсъдили и възможните начини за постигане на
политически решения в Сирия, Либия и Йемен в съответствие с
резолюциите на ООН.
Може би най-противоречивият аспект на срещата на върха е бил
ангажиментът на участващите да „подкрепят всички аспекти на
международното право в областта на правата на човека“. Членовете на
Европейския съюз се счита, че няма да срещнат никакво затруднение да
изпълнят това задължение. Повечето от 22-те държави членки на
Арабската лига имат някакъв начин да направят това.
В Deutschlandfunk е изразено съмнение, че тази или следващите
срещи на върха могат наистина да доведат до подобряване на
отношенията между ЕС и арабските държави:
„Страните членки на Лигата нямат общ вътрешен пазар,
митнически съюз и обща валута. Арабската лига е известна с това, че
членовете ѝ рядко се придържат към собствените си решения. Както и
преди, отношенията с арабските държави са най-добре уреждани на
двустранно ниво. Разбира се, Европа не може да избира своите
регионални съседи. И да се ангажират в диалог никога не боли. Въпреки
това, надеждата за „промяна чрез сближаване“ е твърде нестабилна...
Срещата на върха не укрепи тези, които смело защитават правата на
човека в арабския свят, а напротив, тези, които непрекъснато защитават
тези защитници на правата на човека.“ 5
Преди самата среща в Египет смъртна присъда е била изпълнена
спрямо девет члена на Мюсюлманско братство. Фактът, че този въпрос
не е бил повдигнат по време на срещата, е бил възмутителен:
„От страна на европейските лидери би било грешка да се мисли,
че Арабската пролет е експеримент за това, дали Близкият изток е
способен да премине към демокрация и че регионът се е провалил с този
тест. Също така би било грешка да се смята, че е възможно да се
умиротвори тероризмът и да се ограничи миграцията чрез подкрепа на
авторитарни арабски режими. Все пак антидемократичната практика на
тези режими създава благодатна почва за тероризма и миграцията. От
жизненоважно значение е Европейският съюз да продължи
сътрудничеството си с арабските страни, но е необходимо зачитането на
правата на човека да бъде едно от основните условия за подобно
сътрудничество.“ 6
5

https://www.deutschlandfunk.de/kommentare-und-themen-der-woche.719.de.html.
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/barcin-yinanc/how-can-turkey-take-the-euseriously-after-europes-show-with-sisi-141472.

6

172

В самия край на срещата на върха темата за човешките права все
още не е била засегната, когато по време на заключителната
пресконференция един от журналистите е задал въпрос за различните
норми в тази област и тяхното спазване в Европа и арабските страни.
Египетският президент Ал-Сиси незабавно отговорил, за да защити
смъртното наказание в Египет. Той е посочил, че смъртното наказание е
вкоренено в културата на Египет, тъй както неговото премахване е в
съзнанието на европейците7. Въпреки различните акценти предимството
на срещата на върха в Шарм ел-Шейх е фактът, че в хода ѝ е станало
възможно пряко противопоставяне на диаметрално противоположни
гледни точки. И дори ако в множеството от позиции мненията все още
фундаментално са се различавали, пътят към сближаването на нормите,
езиците и методите е започнал 8.
4) Миграция. Постигането на консенсус от голям брой участници
не е лесно, особено по въпроса за миграцията. На ЕС е било посочено, че
не е достатъчно просто да се участва във финансирането на центрове за
бежанци. Европа трябва да създава работни места в тези страни. Всички
страни споделят загрижеността, че след военното поражение на ИДИЛ
терористите могат да преминат към извършване на терористични актове
в арабски и европейски страни, но все още съществува несигурност
относно сирийския въпрос. Намирането на отговор на този въпрос не е
лесна задача, защото Иран, Турция, Русия и Израел не са взели участие в
срещата 9.
Най-важното за ЕС от тази среща на върха е, че тя се е състояла.
Въпреки че на срещата на върха не са били приети резолюции и нови
инициативи, срещата в Шарм ел-Шейх се е вписала идеално в глобалната
стратегия на Европейския съюз, която разчита на засилване на
сътрудничеството с подобни организации. Освен това фактът, че ЕС
полага много усилия за решаване на глобални проблеми на
международно равнище и също така се опитва да стимулира световната
търговия в ситуация, в която многостранният подход е подложен на
атака, придава значение на срещата на върха 10.
Изграждането на сътрудничество с ръководителя на Египет е
едновременно неразумна и безотговорна стъпка от страна на
Европейския съюз според The Guardian:
7
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„Политическите лидери на ЕС виждат в режима на президента АлСиси крепост на стабилността – въпреки че действията му в дългосрочен
план само увеличават натиска в котела от регионалните проблеми...
Както отбелязва един от египетските публицисти, радикалната
конституционна реформа, която се подготвя в страната, е разрушила
„обещанията или дори самата фасада“ на демократичната структура.
Владетелят на страната, който става все по-авторитарен, може наистина
да вярва, че не се нуждае от широка подкрепа, докато е в състояние да
осигури послушанието на масите. Въпреки това неговите
предшественици мислеха по същия начин. Корупцията, инфлацията,
безработицата, както и жестокостта от страна на държавата водят до
увеличаване на недоволството сред населението... Поддържането и
укрепването на режима на Ал-Сиси е грешка и безразсъдство.“ 11
От друга страна, срещата на върха е заплаха за Европа. На фона на
тази среща на високо равнище европейско-ислямското сближаване е
насочено към създаването на така наречената „Евразия“. В Западна
Европа тези планове са налице поне от 70-те години на ХХ век 12.
Първоначално е било планирано да се позволи навлизането само на
мюсюлмански араби в Европа. През последните три години тези планове
включват и приемането на мигранти от други африкански държави. И
целта е да се лиши коренното население на Европа от суверенитета и
правото на самоопределение 13.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 1979 г. ЕАД се е провалил, а днес е до голяма степен
забравен. Ако Брюксел се стреми да следва своите постъпки, това поне
ще означава, че иска да се справи с нещо, което до голяма степен е било
пренебрегнато през последните няколко десетилетия – стратегическите
отношения със своите южни съседи. Ако не друго, настоящите промени
в Алжир, Судан и Либия излагат необходимост от точно това. Но
историята на ЕАД предполага, че политическият диалог на едно ниво
може да не е достатъчен, за да се постигне това.
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