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Timeo Danaos et dona ferentes1 
 

През 1964 г. на изборите за президент на 

Съединените американски щати се изправят 

като кандидати на двете големи политически 

партии президентът демократ Линдън 

Джонсън и републиканската номинация Бари 

Голдуотър2. Кампанията на Джонсън 

подхожда нестандартно за времето си с ход, 

кои то революционизира правенето на всяка 

последваща политическа кампания навсякъде 

по света. Дотогава, в голямата си част, 

изборните реклами представляват между 10 и 

30 минути купено време, изпълнено с дълги 

политически речи и интервюта. Телевизията 

като сравнително нов метод за достигане до 

избирателя е възприемана като инструмент 

за прилагане на конвенционалните методи, 

които кандидатите използват на живо – 

детаи лизиране на факти и политики. 

Новаторството в кампанията на Джонсън е 

използването на телевизионната реклама 

като психологическо оръдие, целящо да се 

заиграва с инстинкта за самосъхранение на 

зрителя. В едноминутен клип, излъчван само 

веднъж в националния ефир, малко 

момиченце отброява откъснатите цветчета на 

държащата в ръцете си маргаритка, след като 

приключва – гласът и  е заменен от мъжки 

такъв, а картината е вече кадър от избухваща 

атомна бомба. Гласът е на самия Линдън 

Модерната политическа кампания — заплаха за 

съвременната демокрация ? 

Николай Стоянов * 

1 Бел. а.: превод от латински: „Страхувам се от данайците, дори когато носят подаръци.“, Вергилий, "Енеида";  
2 Вж. Lerner, Max, „Wounded Titans: American Presidents and the Perils of Power“, p. 344, 1996;  

 
Кадри от рекламата “Момичето с маргаритката”, създадена от кампанията на 

Линдън Джонсън  
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Джонсън, кои то мрачно заявява: „Такива са 

залозите – да направим свят, в кои то всички 

Божии деца да могат да живеят или да 

потънем в мрака. Ние или трябва да се 

обичаме взаимно, или да умрем.“3 Рекламата 

много ясно се „прицелва“ към коментарите на 

републиканеца Голдуотър във връзка с 

ядрените оръжия и как Щатите не би 

следвало да се притесняват да ги използват 

срещу Съветския съюз. Клипът, макар и 

свален от ефир след първото му излъчване, 

придобива огромна популярност4, като става 

първа тема на обсъждане в новинарските 

блокове и американската преса. 

 Всички последващи кампании в 

световната политика научават урока на т.нар. 

„реклама с маргаритката“, като търсят не 

фактите, а емоцията, за да повлияят на 

политическите нагласи. В последните 

американски избори за президент от 

кандидатпрезидентската кампания на Хилари 

Клинтън бе разпространен клип, в кои то 

момиченцето от гореспоменатата реклама – 

вече зряла жена – споделя страховете си за 

безразсъдните коментари на номинацията на 

Републиканската партия Доналд Тръмп във 

връзка с използването на ядрени оръжия 

срещу Сирия5. Само че през 2016 г., както през 

1964 г., отново бе наблюдавана колосална 

промяна в начина, по кои то кандидатите 

достигат до своите избиратели. Социалните 

мрежи окончателно замениха телевизията 

като основен партньор в управлението на 

нагласите и кутията на Пандора бе отворена.  

Тази разработка си поставя за цел да 

разгледа част от нововъведенията в 

политическия инструментариум, касаещ 

повлияването на поведенческите нагласи на 

избирателите от морално-етична гледна 

точка. Тя ще проследи генезиса на 

използването на лични данни за политически 

цели във виртуалния свят и неговия апогеи  

през 2016 г. Задаваи ки си въпроса до колко 

„бракосъчетанието“ между технологиите и 

политиката не подронва устоите на 

демокрацията и не застрашава самото 

съществуване на свободното общество, 

авторът ще се опита да прокара разделителна 

линия между борбата за гласове в един 

изборен процес и престъпното лишаване на 

гласоподавателя от правото му на достоверен 

източник на информация. 

 

Новото старо микротаргетиране 
 

Нашумялото със скандалите около мрежата 

„Феи сбук“ и компанията „Кеи мбридж 

Аналитика“ микротаргетиране датира като 

понятие в политологическия понятиен апарат 

от кампанията за преизбиране на Джордж 

Буш младши за президент, но е използвано 

като техника още в зората на първите форми 

на държавно управление. 

Микротаргетирането в предишния му смисъл 

бе прокарването или предлагането на 

определени политики, които да повлияят на 

конкретни групи от обществото с цел тяхната 

активност в изборния процес – повишаване на 

пенсии, помощи за маи чинство и т.н.6 В 

последното десетилетие това понятие 

придоби различно значение.   

Докато политическият пеи заж става 

все по-натоварен от негативизма в 

публичното пространство, породен от 

разделителните линии между американските 

републиканци и демократи, в главите на 

политическите експерти се заражда идеята за 

таргетиране чрез инструментариума на 

3Вж. Prof. Mann, Robert, „How the “Daisy” Ad Changed Everything About Political Advertising“, April, 2016;  
4 Вж. Wang, Zheng, Morey, Alyssa C., and Srivastava, Jatin, „Motivated Selective Attention During Political Ad Processing: The Dynamic Interplay 
Between Emotional Ad Content and Candidate Evaluation“, 2012;  
5 Вж. Rhodan, Maya, статия в сп. „Time“, „Hillary Clinton Uses 'Daisy Girl' in Ad Criticizing Donald Trump“, Oct. 2016;  
6Вж. Bennett, Colin, статия публикувана в eл. списание „Ipolitics“, Sept. 2015;  
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телевизията. Идеята е да се говори само на 

определени групи гласоподаватели на базата 

на специфични послания, които следва да 

енергизират по начин, кои то да ги накара да 

отидат до урните в изборния ден. Двете 

големи партии в Щатите започват да правят 

„разрези“ в електората, разглеждаи ки го през 

призмата на множество групи, обединени от 

интереси, страхове или идеи. Изработват се 

послания, специално за евангелисти, 

чернокожи, латиноамериканци, хора с 

различна сексуална ориентация и т.н. Това, 

което политиците преди са правили със 

своите речи, елегантно бива допълнено от 

телевизионната реклама. Единственият 

проблем е, че екипите на кампаниите няма 

как да разберат дали тяхното послание е 

имало желания ефект, тъи  като 

телевизионните и радио рекламите не могат 

да дадат необходимата обратна връзка. 

Всичко това се променя през 2008 г. с 

кампанията на Барак Обама и изгряващата 

звезда на социалната мрежа „Феи сбук“7. Още 

през 2007 г. уеб платформата позволява на 

своите потребители да впишат в профилите 

си политическите си убеждения, което 

прокарва път за водене на дискусии от такъв 

тип в нея. За първи път се наблюдава 

политически сблъсък с толкова много 

участници на виртуално ниво. Феновете на 

Барак Обама сформират множество групи за 

набиране на средства и организиране на 

събития в полза на кандидата8. Ожесточеният 

политически дебат се пренася в Интернет, а с 

него си отиват и задръжките от реалността, 

което дава началото на голямото политическо 

разделение в обществото9. През 2012 г. 

екипът на Обама, борещ се за преизбиране на 

тогавашния президент на САЩ, предприема 

следващата крачка – създаването на Феи сбук 

приложение, което да подпомага с 

информация къде и как да се дари за 

кампанията му, кога ще се състоят събития в 

чест на кандидата и др.10 Потребителите, 

които са изтегляли приложението, са се 

съгласявали с факта, че информацията в 

техните профили ще бъде съхранявана и 

използвана от кампанията, но това, което не 

знаят е, че и личната информация на техните 

приятели, несъгласявали се с това, също ще 

бъде употребявана за тези цели11. Кампанията 

използва събраните имеи ли, за да разпраща 

информация за своя кандидат. Над един 

милион души изтеглят приложението, а не е 

ясно до колко профила кампанията всъщност 

е имала достъп12. Това, което е сигурно е, че 

тази идея разтърсва из основи начина на 

правене на избори, създаваи ки възможност за 

яхване на целия демократичен процес и 

употребяването му в полза на определени 

индивиди.  

Така започва голямото състезание за 

акумулиране на електронни данни между 

двете големи политически партии. Компании 

7Вж. Johnson, Thomas J., Perlmutter, David D., „New Media, Campaigning and the 2008 Facebook Election“, 2011;  
8 Вж. Ass. Prof. Vitak, Jessica, „It's Complicated: Facebook Users' Political Participation in the 2008 Election“,  University of Maryland, College Park, 
March 2011;  
9 Edsall, Thomas, анализ във в-к „The New York Times“, „Democracy, Disrupted“, March 2017;  
10 Вж. Tobias, Manuela, статия публикувана в ел. списание „Politifact“, „Comparing Facebook data use by Obama, Cambridge Analytica“, March 
2018;  
11 Пак там;  
12 Вж. Palma, Bethania, анализ в уеб страницата „Snopes.com“, „Did the Obama Campaign Employ the Same Tactics as Cambridge Analytica?“, 
March 2018;  
13 Вж. Brennan,  Allison, журналистическо разследване на CNN,  „Microtargeting: How campaigns know you better than you know yourself“, 

November 2012;  
14 Бел.а.: Паноптикум е вид институционална сграда и система за контрол, създадена от английския философ Джеръм Бентъм в края на 18
-ти век. Дизайнът на конструкцията позволява всички съкилийници в сградата да бъдат наблюдавани от един-единствен човек, без сами-
те затворници да могат да разберат дали и кога са наблюдавани;  
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за политически стратегии като DSPolitical и 

CampaignGrid13 изкупуват около 600 млн. от т. 

нар. бисквитки – информация предоставяща 

търсенията на американските потребители, 

на базата на която се преценява дали и как 

биха гласували на последващи избори. Тази 

надпревара претърпява своята своеобразна 

кулминация през 2016 г., когато партиите 

преминават границата на допустимото заради 

заветната цел – политическата победа. 

 

Милиардерът, милионерът и 

дигиталния паноптикум14 

 

 Само 77 хил. – толкова са гласовете, които 

донесоха победата на Доналд Тръмп, 

поставяи ки го в Овалния кабинет. 

Постижението, за което всички анализатори 

говореха в края на 2016 г., бе донесено от 

гласоподавателите в щатите Уисконсин, 

Мичиган и Пенсилвания, чиито електорални 

гласове преминаха границата от 270 гласа в 

електоралната колегия и осигуриха 

заклеването на г-н Тръмп като 45-тия 

президент на САЩ15. Макар неговият опонент 

– Хилари Клинтън – да имаше с около 3 

милиона гласа повече в общата картина на 

вота, избирателната система на САЩ се 

интересува от това колко електорални 

гласове са спечелени, създаваи ки ситуация, 

неотговаряща на демографските реалности в 

САЩ. Така, щати и окръзи, в които живеят 

сравнително малък на брои  хора, стават 

жизненоважни за победата на всеки кандидат. 

За пример можем да вземем гореизброените 

три щата, които имат общо население от 28 

млн. души и 46 гласа в електоралната 

колегия16. Тези особености на системата 

правят самата политическа кампания много 

по-стратегическа ориентирана и 

концентрирана върху т.нар. „колебаещи“ се 

щати, които кандидатът трябва да „оцвети“ в 

политическата окраска на своята партия, за да 

влезе в Белия дом.  

Кампанията за президент на милионера 

Тръмп в голяма степен е решена на британска 

почва – в сърцето на бившата колония-маи ка 

– Лондон, където една компания, занимаваща 

се с поведенческите нагласи във военната, 

търговската и политическата сфера, ще се 

окаже неи ният основен двигател. Зад всичко 

това обаче не стои името на милионера 

Тръмп, а на милиардера Робърт Мърсър. Г-н 

Мърсър е компютърен учен, кои то през 60-те 

години работи за американската компания 

IBM, където прави изследвания, които ще 

послужат за основата на създаването на 

изкуствения интелект. През 90-те години тои  

създава първите алгоритми, които могат да 

предвиждат флуктуациите на пазара и 

оглавява един от наи -големите хедж фондове 

в света, така с алгоритмичното търгуване на 

стоковия пазар тои  много бързо акумулира 

огромно богатство17. Бившият инженер не  

прави публични изказвания, но ако се 

проследят неговите дарения, лесно може да се 

забележи ултраконсервативния тренд: 1,5 

млн. за фондация, бореща се срещу данъчното 

облагане в САЩ, 12 млн. за център, опониращ 

на т.нар. либерални медии; 3,7 млн. за 

институт, основно публикуващ критична 

литература срещу бившия държавен секретар 

Хилари Клинтън; 2,8 млн. за институт, кои то 

защитава т.нар. скептици срещу глобалното 

15 Вж. McCormack, John, анализ в „The Weekly Standard“, „The Election Came Down to 77,744 Votes in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan“, 
Nov. 2016;  
16 Вж. Bump, Philip, анализ в „The Washington Post“, „Donald Trump will be president thanks to 80,000 people in three states“, Dec. 2016;  
17Вж. Cadwalladr, Carole, статия във в-к „The Guardian“, „Robert Mercer: the big data billionaire waging war on mainstream media“, Feb. 2017;  
18 Вж. Levine, Carrie, статия в „The Center for Public Integrity“, „Mercer family’s charitable giving skyrocketed in 2015, new filing shows“, Apr. 
2017;  
19 Вж. Schouten, Fredreka, анализ в „USA Today“, „Who are mega-donors Bob and Rebekah Mercer, and why are they influential?“, March 2017;  
20Вж. Crowley, Michael, статия в сп. „Politico“, „The Man Who Wants to Unmake the West“, April 2017;  
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затопляне и др.18. Мърсър очевидно е 

почитател на теорията за културната вои на на 

Джеи мс Хънтър, защото през 2011 г. тои  

купува малко известната тогава 

консервативна медия „Breitbart“ за 10 млн.19 

Начело на компанията поставя своята дясна 

ръка – Стивън Банън, човекът, кои то по-късно 

ще застане начело на кампанията на Доналд 

Тръмп. Тяхната цел според самия Банън е 

много проста – да променят културните 

разбирания в американското общество и да 

всеят разделение там, където има консенсус. 

Изборите през 2016 г. са идеалната 

възможност за постигането на именно тези 

цели20.  

През 2015 г. Мърсър стартира в 

републиканските първични избори с 

подкрепа за републиканеца Тед Круз от щата 

Тексас, което обяснява първоначалното 

водене в социологическите проучвания на 

иначе непопулярния Круз. Много бързо обаче 

Мърсър сменя кандидата, на когото иска да 

заложи. Тои  се осланя изцяло на Доналд 

Тръмп и впряга всички инструменти, познати 

му в психологическата вои на, за надмощие 

над колебаещите се гласоподаватели21. 

Милиардерът превзема цялата кампания на 

Тръмп, обещаваи ки му в замяна финансова 

подкрепа. В средата на 2016 г. ръководният 

екип е изцяло заменен с хора, приближени на 

Мърсър: мениджър на кампанията става 

Стивън Банън, Келиан Конуеи , която до преди 

това е оглавявала комитета на Мърсър за 

подкрепа на Тед Круз, става съветник на 

Тръмп, а в последните 10 седмици преди 

изборите също оглавява кампанията му22.  

Връщаме се отново по поречието на 

река Темза, където са намират и офисите на 

SCL (Strategic Communications Laboratories) – 

компания, основана преди 28 години, 

занимаваща се с техники за повлияване на 

нагласите на хората към желания за 

клиентите им резултат. Самата корпорация се 

хвали с това, че е успяла да създаде протести в 

няколко държави по света, за да повлияе на 

изборния им процес в услуга на неи ни 

клиенти. Друг любим техен пример са т.нар. 

мозъчни атаки, при които широката публика 

се убеждава, че има определен проблем, за 

кои то клиентът на SCL  и кандидат за 

определена изборна длъжност има готово 

решение23. Компанията има подобен метод на 

работа навсякъде по света – създаване на 

компромати срещу политическите 

противници на клиентите си, изнудвания и 

подкупи24. SCL твърди, че работата и  е имала 

ефект върху избори в Италия, Латвия, 

Украи на, Албания, Румъния, Южна Африка, 

Нигерия, Кения, Индия, Индонезия, 

Филипините25, Таи ланд, Таи ван, Колумбия и 

други26. Техни клиенти са големи корпорации 

от САЩ, Китаи , Русия и др. 

Начинът на работа на SCL коренно се 

променя през 2012 г., когато кампанията на 

Обама, а малко по-късно и тази на Мит Ромни, 

използват приложения, с които събират 
21Вж. Gray, Rosie, статия в „The Atlantic“, „What Does the Billionaire Family Backing Donald Trump Really Want?“, Jan. 2017;  
22Вж. Vogel, Kenneth, статия в „Politico“, „“The heiress quietly shaping Trump’s operation“, Nov. 2016;  
23Вж. Glaser, April, статия в „Slate“, „How Shady Was Cambridge Analytica?“, March 2018;  
24 Вж. Kanter, Jake, статия в „Business Insider“, „The CEO of Cambridge Analytica was secretly filmed offering to entrap politicians with bribes and 
sex workers“, March 2018;  
25Вж. Robles, Raissa, разследване, публикувано във в-к „South China Morning Post“, “ How Cambridge Analytica’s parent company helped ‘man 
of action’ Rodrigo Duterte win the 2016 Philippines election“ April 2018;  
26Вж. линк към секция „Case Studies“ на уеб сайта на Cambridge Analytica: https://ca-political.com/casestudies/casestudyitaly, последно отво-
рен на 10.05.2018;   
27 Вж.  Hachman, Mark, статия, публикувана в сп. „PC World“, „The price of free: how Apple, Facebook, Microsoft and Google sell you to 
advertisers“, Oct. 2015;   
28 Вж. Crook, Jordan, статия в „Tech Crunch“, „Twitter also sold data access to Cambridge Analytica-linked researcher“, Apr. 2018;  
29Вж. Porotsky, Sofia, анализ в „Global Security Review“, „Cambridge Analytica: The Darker Side of Big Data“, Sep. 2017;  
30 Вж. Cadwalladr, Carole, статия във в-к „Guardian“ „Revealed: how US billionaire helped to back Brexit“, Feb. 2017;  
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лични данни на гласоподавателите си, за да 

могат да разпращат имеи ли на изтеглилите 

приложението и техните приятели в мрежата. 

След добрите резултати и на двете кампании 

се открива нов пазар, на кои то SCL веднага 

иска да навлезе. Създава се дъщерната 

компания „Cambridge Analytica“ в САЩ, за 

което SCL получава финансовата подкрепа на 

вече споменатия милиардер Робърт Мърсър. 

От 2012 г. компанията започва да събира 

информация за всеки един американски 

гласоподавател, като я изкупува от банки, 

компании, предоставящи здравни услуги и уеб 

гиганти като „Феи сбук“, „Гугъл“27 и 

„Туитър“28.  Според „Кеи мбридж Аналитика“ 

за четирите години тя е събрала около 5000 

единици информация за всеки от 230-те 

милиона възрастни, живеещи на територията 

на Щатите29. Първата голяма психологическа 

атака обаче не се провежда на територията на 

САЩ, а в Обединеното кралство, където 

Мърсър предлага на европеи ския депутат 

Наи джъл Фараж напълно безплатно услугите 

на „Кеи мбридж Аналитика“ във връзка с 

кампанията за референдума за излизане на 

Обединеното кралство (ОК) от Европеи ския 

съюз (ЕС)30. Идеята е да се провери може ли 

новият модел, акумулирал огромно 

количество информация за активните 

гласоподаватели в ОК, да убеди колебаещите 

се да минат на страната на тези желаещи да 

напуснат ЕС. Компанията изпраща хиляди 

строго индивидуализирани онлаи н послания, 

които следва да отключат определени 

емоционални реакции у потребителите, за 

които са предназначени. През 2016 г. 

профилите само в социалната мрежа Феи сбук 

са вече почти 2 милиарда, в сравнение със 

скромните 100 млн. през 2008 г., което 

позволява на „Кеи мбридж Аналитика“ да 

създаде цялостен алгоритъм, на базата на 

кои то може да разбере повече за индивида, 

дори от неговия партньор. За изграждането на 

психологически портрет са нужни не повече 

от 230 харесвания. Има множество варианти 

за извличане на тази информация. Безобидни 

на пръв поглед тестове като:  „Какво говори 

вашата зодия за вас?“, „Кои  герои  от Игра на 

тронове сте?“ и други, биват специално 

създавани, за да извлекат информацията от 

профила на потребителя, но и същевременно 

самият тои  да издаде важни за компанията 

характеристики чрез отговорите на самия 

тест31. Така, анализаторите разбират дали по-

лесно потребителят се съгласява с чуждата 

гледна точка, невротичен ли е, по-отворен ли 

е към света и т.н., за да осмисли дали следва 

да бъде изцяло проучен чрез психометричния 

алгоритъм.  

Използваи ки вече събраната 

информация, „Cambridge Analytica“ разделя 

американския избирател на 32 типажа, изцяло 

концентрираи ки се върху тези, които имат 

повече невротични черти и са податливи на 

послания, инспириращи страх32. Компанията 

целеустремено идентифицира много такива 

гласоподаватели в три важни щата – 

Уисконсин, Мичиган и Пенсилвания. 

Техниката за предизвикване на страх е т.нар. 

„тъмен пост“. Това е феи сбук публикация, 

която е предназначена за точно определени 

индивиди, специално изработена за тях и 

изчезваща само няколко часа, след като е 

публикувана. Тя би могла да се състои от 

лъжи, фабрикации и демагогия, но медиите 

нямат начин да я забележат, тъи  като не те са 

31Вж. Dr. Broda-Bahm, Ken,  „статия в „Persusasive Litigator“, Understand How the Presidential Campaign Rewrote the Book on Persuasion“, Feb. 
2017;   
32 Вж. Cadwalladr, Carole and Graham-Harrison, Emma, статия в „The Guardian“, „How Cambridge Analytica turned Facebook ‘likes’ into a 
lucrative political tool“, March 2018; 
33Вж. Dr. Broda-Bahm, Ken,  „статия в „Persusasive Litigator“, Understand How the Presidential Campaign Rewrote the Book on Persuasion“, Feb. 
2017;   
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целевата и  група33. Това не са масово 

разпространяваните фалшиви новини като 

Pizzagate – пицарията, собственост на Хилари 

Клинтън, в мазето на която се твърди, че 

самата Клинтън изнасилва и убива деца34. 

Тъмните постове като персонализирани 

послания не са толкова радикални, напротив, 

те целят да се разграничат от политиката и 

същевременно да „прилъжат“ избирателя или 

да си остане вкъщи, ако ще гласува за 

демократите, или да гласува за 

републиканската номинация, ако 

алгоритъмът смята, че потребителят ще се 

поддаде на персонализираното съобщение. В 

зависимост от притесненията на 

гласоподавателя: отнемането на оръжието му, 

по-високите данъци, загуба на работното му 

място, узаконяване на педофилията, забрана 

на религията, която изповядва, ограничаване 

правата на чернокожите – тои  ще получи 

конкретното послание. Алгоритъмът се 

съобразява с неговия дигитален отпечатък 

така, че винаги да уцели времето, в което 

лицето посещава социалните мрежи. Няма 

начин да се провери ефектът на тъмните 

постове, тъи  като няма записи за 

съществуването им. Единствените, които 

притежават информация за това, са „Феи сбук“, 

но те отказват да предоставят достъп до 

техните сървъри. Брад Парскале – 

дигиталният медиен директор на кампанията 

на Тръмп и неин мениджър за кампанията 

през 2020 г. –твърди, че дневно кампанията е 

правила 50-60 хил. тъмни постове в 

продължение на една година35. Така и наи -

абсурдната фалшива новина може да бъде 

представена, без да имат възможност 

сериозните медии ни издания да опровергаят, 

проверят или дори пишат за нея. Кандидатът, 

кои то спонсорира такива публикации, остава 

ненаказан, тъи  като технологиите и 

празнотите в правото му осигуряват 

безплатно убежище за разпространяване на 

реч на омразата или глупостта, в зависимост 

от предпочитанията на таргетирания 

потребител. 

 

Демокрация на тъмно 
 

Светът ни се променя непрестанно. Доказва го 

всекидневното технологично откритие или 

представяне на продукт, кои то на следващата 

седмица бива изместен от последния (засега) 

модел. Технологиите заемат все по-голяма 

функция в изборния процес на всяка една 

държава по света, колкото и фиктивен или 

свободен да се води тои . От наи -големия 

диктатор до наи -големия радетел за 

демократично управление – всички те се 

борят за мнението на хората в социалните 

мрежи. Въпросът е къде е границата и как да я 

прокараме. След ноември 2016 г. партиите в 

Европа разбраха, че политическата реалност 

се е преобърнала и вече са в страната на 

чешърския котарак, кои то като тъмен пост ту 

се появява, ту изчезва в небитието. Истината 

вече няма същото значение, каквото е имала 

във времената на рекламата с маргаритката, 

когато предаването на новини до широката 

публика не е борба за реи тинги, а изпълнение 

на дълг към обществото.  

През март 2017 г. на холандските 

избори почти всички политически сили 

изпробваха микротаргетирането, в Германия 

през същата изборна година 

християндемократите направиха приложение 

34 Вж. Sorkin, Amy, анализ в „The New Yorker“„The Age of Donald Trump and Pizzagate“, Dec. 2016;  
35 Вж. Wong,Julia, журналистическо разследвание във в-к „Guardian“,„It might work too well': the dark art of political advertising online“, 
March 2018;  
36Вж. Dobber, Tom, Helberger, Natali, „Is political micro-targeting hijacking European democracy?“, анализ в журнал „Internet Policy interview“, 
Dec. 2017;   
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с цел да „маркират“ електората си36. През 2018 

г. на италианските избори движението „Пет 

звезди“ използва метода, за да прокара 

различни расистки послания към определени 

групи, които иначе не биха били приети от 

широката публика37. В САЩ техниката на 

микротаргетирането вече не се използва само 

в политическия, но и в съдебния процес. 

Приложението му както в избора на 

съдебните заседатели, така и в повлияването 

им по време на процеса, поставя редица 

въпроси за правото, справедливостта и 

техните места в разбиващия граници и 

правила свят на новата глобална власт – 

социалната мрежа.  

Наблюдава се технологичен 

паразитизъм в демократичния процес, кои то 

прави цялото мирно предаване на властта 

уязвимо на демагогията и сенчестите 

корпоративни интереси. Продаването на коли 

следва да е различно от начина, по кои то 

политиците представят своите послания, 

макар, за момента, в онлаи н пространството 

процесът да е почти идентичен, което на свои  

ред ни кара да се запитаме къде е истината, а 

липсата на отговор ни остракира от 

политическия процес.   

Забелязва се и лъч надежда що се 

отнася до регулирането на технологичните 

практики, сякаш излезли от Оруеловата 

„1984“. Група сенатори в САЩ предложиха 

пакет от законодателни мерки, наречен 

„Honest Ads Act“, кои то наи -накрая ще 

задължи политическите кампании да отчитат 

своите онлаи н реклами (пропуск в 

регулациите, допуснат през 2002 г. и 

непоправен досега) и същевременно ще 

изисква от интернет платформи като 

„Феи сбук“ и „Гугъл“ да поддържат публичен 

регистър за всички политически реклами, 

както и кои  е платил за тях38. Предстои да се 

разбере дали законодателството ще бъде 

поставено на гласуване, както и дали самият 

президент на САЩ ще го подкрепи. В 

Европеи ския съюз дългоочакваният 

регламент GDPR, кои то ще защитава личните 

данни на 500-те милиона европеи ски 

граждани, ще влезе в сила в края на месец маи  

тази година. „Феи сбук“ вече започна да 

уведомява своите 277 милиона европеи ски 

потребители за нововъведенията, като 

изисква тяхното съгласие за използване на 

личните им данни пред трети страни39. Дали 

резултатите ще бъдат утопични, или 

дистопични ще си проличи, когато и двата 

акта влязат в сила и се анализира 

приложението им на практика.  

Демокрацията, каквато я познаваме, 

няма да си отиде с пукот и трясък. Не бива да 

се заблуждаваме, че съвременното ни 

общество ще бъде унищожено със 

суспендирането на основния акт на дадена 

правова държава, с танкове и военни на 

улицата или с покушение над демократичния 

избрания и  лидер. Демокрацията в нашето 

съвремие ще умира тихо с политики, които са 

напълно законни, или политически ходове, 

останали неслучаи но нерегулирани от закона. 

И именно защото няма да има конкретен 

момент на coup d'e tat, ние ще  продължаваме 

да вярваме, че живеем свободно, а 

виртуалните стени все повече ще стесняват 

личното ни пространство. Напълно законно 

избрани лидери с авторитарен подход ще 

продължават да подронват устоите на 

демократичното управление, като 

унищожават институциите, на които то се 

крепи. Трагикомичното е, че именно 

37 Вж. Wong,Julia, журналистическо разследвание във в-к „Guardian“,„It might work too well': the dark art of political advertising online“, 
March 2018;  
38 Вж. Gordon, Leslie, интервю в „ABA Journal“, „Professor says data mining can improve jury selection“, Sept. 2016;  
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инструментите на демокрацията са 

използвани срещу нея, елегантно и 

постепенно, грижеи ки се за неи ната 

скоропостижна кончина.  

Политическите кампании в нашето 

съвремие се превърнаха в еманация на 

нерегулирания свободен пазар, където целта е 

победата на всяка цена. Те преминаха 

Рубикон40 и обявиха вои на на избирателя в 

момента, в кои то замениха дебата за идеи и 

политики с прецизни психологически атаки, 

погазване на личното пространство и 

продажба на лични данни – все с 

оправданието, че се прави за голямото 

добруване на обществото, тъи  като тяхната 

страна е правата. Политиката не бива да бъде 

пазар за избиратели, независимо от 

мотивациите и добрите намерения на 

кампании, корпорации, политици и 

бизнесмени. Свободните общества се нуждаят 

от политически мерки, с които да защитят 

тази свобода в хилядолетието на дигиталния 

паноптикум. Независимо от всичко, фактите и 

реалността все още имат значение, стои на 

дневен ред обаче общественият дълг на 

гражданските общества, политиците и 

журналистите да върнат тяхното 

традиционно място като стожери и последна 

инстанция в публичния дебат. Истината е над 

всичко, въпреки стотиците хиляди фалшиви 

новини, ботове, тъмни постове и редове код, 

които може да настояват противното.  

 
 

 
 

 

39 Вж. Schechner, Sam, Kostov, Nick, анализ във в-к „The Wall Street Journal“„Google and Facebook Likely to Benefit From Europe’s Privacy 
Crackdown“, Apr. 2018;   
40 Бел. а.: „Да преминеш Рубикон“ – да направиш такъв избор, след който няма връщане назад. Произхожда от прекосяването на река 
Рубикон от Гай Юлий Цезар през 49 г. пр.н.е., с което се поставя началото на гражданска война в Рим.  
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Отдясно наляво: Един от финансовите мегадонори на 
кампанията на Тръмп—Ребека Мърсър—дъщеря на 
Робърт Мърсър и негова дясна ръка, Келиан Конуей, 
Стивън Банън, Хоуп Хикс, двигателите на кампанията 
на президента, посочени от семейство Мърсър и 
участници в неговата администрация. На снимката те 
присъстват на встъпването на Доналд Тръмп като 45-
тшя президент на САЩ в столицата Вашингтон. 

* Николай Стоянов, IV курс, специалност 
„Право“, Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски“. 
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През 1994 г. Силвио Берлускони, предприемач 

и медиен магнат, застава начело на 

изпълнителната власт в Италия, кои то 

неочакван развои , считан преломен за 

основите на политическия живот в страната, 

местната преса определя като начало на 

„Втората република“, макар нова Конституция 

да не е приета (какъвто е случаят с 

„оригиналните“ републики - френските). 

Резултатите от последните парламентарни 

избори, провели се на 4-ти март тази година, 

се определят като също толкова неочаквани и 

с не по-малка сила в политическия живот, 

като дори се стигна до твърдения, че 

Апенините навлизат в период на „Трета 

република“. Основанията за подобни смели 

твърдения са налице. Посоченият за премиер 

след изборите, слабо известният адвокат 

Джузепе Конте, обявил себе си за „защитник 

на народа“, ще трябва тепърва да изгражда 

политическо доверие, още преди  издигналата 

го коалиция да е приключила със съставянето 

на правителството. 

За да си обясним събитията на 

съседния ни полуостров, ще разгледаме 

особеностите на италианската избирателна 

система и социално-икономическата 

обстановка в месеците преди вота. Също така 

ще бъде направен преглед на предизборните 

програми и акцентите в коалиционното 

споразумение между „Лигата“ и Движение 

„Пет звезди“, което споразумение би 

представлявал „истинският лидер на 

правителството“ по думите на двамата лидери 

– Матео Салвини и Луиджи ди Маи о.  

Политически и изборни особености 
 

Италианският парламент е двукамарен, 

наброява 630 народни представители в 

Камарата на депутатите и 315 сенатори (плюс 

шестима пожизнени) в Сената. Тези 

значителни числа позволяват приложението 

на разнообразните системи, описани в 

четирите избирателни закони1, приети в 

Италия от 90-те год. на ХХ в. насам. Старите 

разпоредби изграждат смесена система с ясни 

Избори по италиански 

Задава ли се „Третата република“ ? 

Северина Спиридонова* 

1 Maria Colombo, Ett. Come funziona il Rosatellum – la legge elettorale, Quotidiano, 02.03.2018, https://www.quotidiano.net/politica/elezioni-4-
marzo-rosatellum-1.3761015 [22.05.2018]  

Джузепе Конте 

https://www.quotidiano.net/politica/elezioni-4-marzo-rosatellum-1.3761015
https://www.quotidiano.net/politica/elezioni-4-marzo-rosatellum-1.3761015
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мажоритарни характеристики (75% от всички 

представители се избират в едномандатни 

раи они), а новият закон, приложен на 

практика за първи път на последните избори, 

регулира система с 64% пропорционално 

определени места. Разбира се, оставащият 

съществен мажоритарен процент насърчава 

коалирането, което обяснява защо две от 

трите основни  

фракции на изборите бяха коалиции 

(Дясноцентристката с основна партия 

„Лигата“ и Лявоцентристката на 

Демократическата партия). Всеки гражданин 

може да гласува или само за мажоритарен 

кандидат, или само пропорционално за дадена 

политическа формация. Ако реши да гласува и 

по двете системи обаче трябва да избере 

кандидат от посочената партия, което се 

компенсира от високата бариера за коалиции 

– 10%. Друга интересна особеност на 

изборния процес представлява т.нар. 

„джендър квота“ – във всяка листа 

представителите и на двата пола трябва да са 

поне 40% от всички кандидати, съответно 

максималната допустима пропорция е 60:40. 

Също така електоратът за двете камари е 

различен – активно избирателно право за 

Камарата на депутатите, италианците 

получават на 18 г., а за Сената – на 25 г. 

Въпреки това, при последните избори, 

получените от всяка партия гласове са 

приблизително равни (с отклонения под 1%) 

и в двете камари. 

Тези особености ще ни помогнат при 

тълкуването на резултатите2 от вота, 

отбелязал активност от 72,94% (обичаи на за 

страната) или около 34 млн. души. 

Дясноцентристката коалиция с водеща партия 

„Лигата“, заедно с „Форца Италия“ (на Силвио 

Берлускони), „Братя на Италия“ и „Ние с 

Италия“, и в двете камари печели 37% от 

гласовете, което пренесено в места е 260 

(необходимите за мнозинство в долната 

камара са 316) и 135 в Сената, при мнозинство 

от 158. Подкрепата си за Матео Салвини дават 

почти всички северни раи они на Италия. 

Движение „Пет звезди“, от своя страна, 

завоюва 32% или 221/316 места в Долната 

камара и 112/158 места в Сената, 

благодарение на гласовете на цяла Южна и 

части от Централна Италия3. 

Демократическата партия, ръководена от 

Матео Ренци, последния премиер на страната, 

в Лявоцентристката коалиция, достига едва 

23%, което партията определи като разгром и 

доведе до оставката на лидера и . 

 

 

Социално-икономическата 

обстановка преди изборите 
 

Данните4 от Министерството на икономиката 

и финансите за италианската икономика през 

2017 г. показват 1,5% растеж на БВП, както и 

ЮНИ 2018 

2 Elezioni 2018, Risultati, Il Sole 24 Ore, 04.03.2018,  http://www.ilsole24ore.com/speciali/2018/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml 
[22.05.2018]  
3 Elezioni Politiche 2018, 06.03.2018, https://elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati?refresh_ce [22.05.2018]  
4 Economia in solida ripresa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 01.03.2018, http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0341.html 
24.05.2018 г.  

Луиджи ди Майо (ляво),  Матео Салвини (дясно) 

http://www.ilsole24ore.com/speciali/2018/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml
https://elezioni.repubblica.it/2018/cameradeideputati?refresh_ce
file:///C:/Users/masimeonova/Desktop/Mine/Международник/Брой%205/%20http:/www.mef.gov.it/inevidenza/article_0341.html
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безработица от около 11%, като при 

младежите тя достига 40%. Наблюдава се лек 

спад в бюджетния дефицит, а външният дълг 

спрямо БВП е 131,5% (за сравнение през 2009 

г. преди започването на голямата 

вътрешнодържавна криза, този процент в 

Гърция е 127%5). Приблизително 42% е 

данъчната тежест върху италианците (за 

сравнение средната стои ност за ЕС е 40%, а за 

България – 29%6). В такава ситуация 

премиерът с предварително определен 

едногодишен мандат (кои то трябваше да 

завърши мандата на подалия оставка заради 

неуспешен референдум за промяна на 

Конституцията Матео Ренци) Паоло 

Джентилони изведе Италия в изборния ден.  

Италия, като държава с голяма морска 

граница, външна за ЕС, беше в центъра на 

събитията по време на мигрантската криза от 

2014-2015 г., макар проблемите и  с чужди 

граждани да са дългогодишни. Данните за 

2017 г. сочат, че Италия е втора (след 

Германия) по брои  подадени молби за 

убежище (127 хил. или 20% от всички молби7), 

подадени основно от граждани на Нигерия, 

Бангладеш и Пакистан. 

По данни на държавната 

администрация през 2017 г. гражданите на 

държави извън ЕС, резиденти на италианска 

територия, са малко над 3 млн. и 700 хил.8 или 

около 6% от населението. Интересно е да се 

отбележи, че наи -големите групи чужденци не 

са от Близкия изток, а от Мароко, Албания,  

Китаи  и Украи на.  

Предизборните проучвания показаха 

увеличаване на подкрепата за партии, 

обявяващи се за ограничаване на 

миграцията9, особено след трагичния случаи  

на убии ството на италианка от нигериец в 

Мачерата, малък град в Централна Италия, 

което предизвика остри реакции в 

обществото. Миграцията със сигурност ще 

трябва да попадне във фокуса на новото 

правителство, тъи  като 31% от италианците я 

определят като основен проблем на страната, 

а 63% твърдят, че увеличения брои  мигранти 

е причина за нарастващата престъпност. 

 

Претендентите в изборите и 

предизборните им програми 

 
„Лигата“ (La Lega), учредена през 1991 г. с 

името Lega Nord („Северна Лига“), започва 

политическото си развитие с искане за 

независимост на Северна Италия, необходима 

заради „голямото икономическо изоставане 

на Юга“. Едва през последните година, 

партията осъвремени платформата си, 

премахна „Nord“ и дори придоби 

представителство в южните части на 

страната. Предизборната и  програма10 все пак 

остава с ясна дясна насоченост. Основни 

пунктове в нея бяха: намаляване и 

повишаване ефективността на държавната 

администрация, премахване ограниченията за 

сумите, плащани в брои  (3 хил. евро е 

настоящият таван), план за развитието на Юга 

(т.е. специално отношение към региона, което 

5 Kindereich, Ad. The Greek Financial Crisis (2009-2016), CFA Institute, 20.07.2017, https://www.econcrises.org/2017/07/20/the-greek-financial-
crisis-2009-2016/ [23.05.2018]  
6Main national accounts tax aggregates, Eurostat, 16.05.2018,  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?
dataset=gov_10a_taxag&lang=en [25.05.2018]  
7 Asylum Statistics, Eurostat, 18.04.2018, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Asylum_statistics#Countries_of_destination:_Germany.2C_Italy_and_France_the_main , [26.05.2018]  
8 Non-EU citizens’ presence, Istituto Nazionale di Statistica, 10.10.2017, https://www.istat.it/en/archivio/204320 [26.05.2018]  
9 Saviano, C. Ultimi sondaggiç gli effetti del raid di Macerata sulle intenzioni di voto, la Repubblica, 10.02.2018, http://www.repubblica.it/
politica/2018/02/10/news/ultimi_sondaggi_gli_effetti_del_raid_di_macerata_sulle_intenzioni_di_voto-188527606/?refresh_ce [26.05.2018]  
10 Programma elettorale, Elezioni politiche 2018, la Lega,  http://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/Doc/5/5_Prog_Elettorale.pdf 
[24.05.2018]  

https://www.econcrises.org/2017/07/20/the-greek-financial-crisis-2009-2016/
https://www.econcrises.org/2017/07/20/the-greek-financial-crisis-2009-2016/
file:///C:/Users/masimeonova/Desktop/Mine/Международник/Брой%205/%20http:/appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_taxag&lang=en
file:///C:/Users/masimeonova/Desktop/Mine/Международник/Брой%205/%20http:/appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_taxag&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Countries_of_destination:_Germany.2C_Italy_and_France_the_main
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics#Countries_of_destination:_Germany.2C_Italy_and_France_the_main
https://www.istat.it/en/archivio/204320
http://www.repubblica.it/politica/2018/02/10/news/ultimi_sondaggi_gli_effetti_del_raid_di_macerata_sulle_intenzioni_di_voto-188527606/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/politica/2018/02/10/news/ultimi_sondaggi_gli_effetti_del_raid_di_macerata_sulle_intenzioni_di_voto-188527606/?refresh_ce
http://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/Doc/5/5_Prog_Elettorale.pdf
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в последвалото коалиционно споразумение 

отпадна), по-малко „ограничения от Европа – 

не на ограничителните политики, ревизия на 

учредителните договори, намаляване на 

излишните годишни вноски на Италия в ЕС, 

връщане на суверенитет, примат на 

Конституцията над общностното право“, 

защита на италианските интереси и на 

марката „Made in Italy“ (съвпадаща с идеите на 

Движението). 

Предизборната програма на Движение 

„Пет звезди“11 (MoVimento 5 Stelle) бе насочена 

по-скоро върху вътрешнополитически 

аспекти: въвеждане на обезщетения за 

безработни, премахване на данъчно облагане 

за наи -бедните, по-строга политика спрямо 

имигрантите, въвеждане на минимална 

пенсия (780 евро), слизане под 100% за 10 г. 

на външния дълг спрямо БВП (отпадна 

първоначалното предложение за искане към 

Европеи ската централна банка за опрощаване 

на 250 млрд. евро дълг). Движението се 

заражда през 2009 г. с антиситемни 

характеристики, дори в своя „Нестатут“ се 

определя, че не е и никога няма да бъде 

политическа партия12, позиционираи ки се 

отвъд традиционното разделение ляво – 

дясно. През 2013 г. получава 

представителство в парламента с 

изненадващите 25% от гласовете, без особена 

законотворческа деи ност, като изключим 

любопитния подход, законопроектите, преди 

внасянето им в Парламента или Общинския 

съвет, да се подлагат на онлаи н гласуване в 

саи та на Движението (явление, придобило 

названието „уеб демокрация“13). На това 

гласуване беше подложено и коалиционното 

споразумение с „Лигата“, което получи 

одобрение от 94%. 

 

Каква основа за бъдещо 

правителство бе договорена? 
 

Споразумението14 беше договорено на 18-ти 

маи  и предадено на президента на 21-ви маи  

2018 г. Ето какво гласят няколко основни 

точки в него: 

• Външен дълг – Преодоляването му да 

стане не чрез данъчна строгост и 

икономии, показали се като „неуспешни 

политики“, а с нарастване на БВП, което от 

своя страна ще се постигне с увеличаване 

на инвестициите, устои чиви социални 

политики и създаване на добри условия за 

износ, включително чрез усилия от страна 

на ЕК. От ЕС ще се търси и изработване на 

многогодишна програма за осигуряване на 

финансиране за италианската икономика, 

намаляване на ненужните харчове, 

управление на дълговете на държавите 

членки (твърде амбициозни изисквания 

към Съюза, чието неизпълнение вероятно 

ще бъде използвано, при необходимост, за 

нови популистки лозунги). 

• Външна политика – Потвърждава се 

принадлежността към НАТО с основен 

съюзник САЩ, но се предлага Русия „да не 

се разглежда като заплаха, а като все по-

важен икономически и търговски 

партньор“. За тази цел е подходящо да се 

оттеглят санкциите и Русия отново да 

стане „стратегически събеседник за 

ЮНИ 2018 

11Programma elettorale, MoVimento 5 Stelle, 18.01.2018, http://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/Doc/4/4_Prog_Elettorale.pdf 
[24.05.2018]  
12 Moravelli, M. From dreams to reality: the challenges of Italy’s Five Star Movement, Wilfried Martens Centre for European StudiesBrusselsBel-
gium, 07.11.2016, p. 215, https://link.springer.com/article/10.1007/s12290-016-0412-8 [24.05.2018]  
13 Пак там, стр. 216  
14 Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle, L‘Espresso, 18.05.2018, http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/18/news/contratto-di-
governo-lega-m5s-ecco-il-testo-definitivo-1.322214 , [22.05.2018]  

http://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/Doc/4/4_Prog_Elettorale.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12290-016-0412-8
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/18/news/contratto-di-governo-lega-m5s-ecco-il-testo-definitivo-1.322214
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/05/18/news/contratto-di-governo-lega-m5s-ecco-il-testo-definitivo-1.322214
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разрешаване на регионални кризи (Сирия, 

Либия и И емен)“. В Средиземноморието – 

борба срещу тероризма и ислямския 

екстремизъм, както и срещу 

неконтролируемите мигрантски потоци и 

трафиканти на хора, дестабилизиращи 

региона. 

• Данъци – Против еврорегулациите по 

отношение на данъчната политика, 

въвеждане на плосък данък с две ставки – 

15% и 20%, облекчения за „класите с нисък 

доход“. С това се цели постигането на 

увеличено потребление и ръст на 

инвестиции, както и по-добро събиране на 

данъците. 

• Имиграция – Увеличаване на 

репатриранията и прекратяване на 

бизнеса с имигранти. Заявено е, че се 

харчат се твърде много национални 

средства, като в същото време липсва 

ефективен контрол, което заплашва дори 

Шенгенското пространство. Ролята на 

Италия в европеи ските преговори по 

темата трябва да е „решаваща“. Търси се 

преосмисляне на настоящия Дъблински 

регламент, поставящ голяма тежест върху 

граничните държави.  

• Пенсионна система – Реформата и  

предвижда намаляване на пенсионната 

възраст (59 год. е наи -ранната възможност 

и при налични поне 41 г. трудов стаж). 

Тази реформа е част от иновативна идея за 

„праг 100". Това означава възможност за 

пенсиониране при сумата 100, получена от 

събирането на възрастта и годините стаж 

(например 64 години и 36 години 

осигурителен стаж) Пенсионната възраст в 

момента е 65 г. Другото нововъведение е 

въвеждането на таван на „златните 

пенсии“ (които получават служителите на 

администрациите на Парламента, 

Президентството и Конституционния съд 

като цифрите варират между 3 и 15 хил. 

евро месечно) от 5 хил. евро.  

• ЕС – Ще се търси актуализация на целите, 

определени през 1992 г. в Договора от 

Маастихт. Исканията към Съюза включват 

и: ЕЦБ да получи статут на водеща 

световна банка, да няма надмощие на една 

или няколко държави членки над другите 

(може да го тълкуваме като 

противопоставяне на Германия и 

доближаване до идеите на Вишеградската 

четворка15), каквато неравнопоставеност 

пречи на „утвърждаването на 

европеи ската идентичност на 

международната сцена“. В същия дух се 

иска и засилване на правомощията на 

Европеи ския парламент като единствената 

институция, разполагаща с демократична 

легитимност. Необходима е и ревизия на 

европеи ската валутна политика и на Пакт 

за стабилност и растеж (поне засега не се 

споменава излизане от Еврозоната). 

Против споразуменията на ЕС за свободна 

търговия със САЩ и Китаи , „ако отслабват 

защитата на гражданите на ЕС“. 

 

Проблемите на коалиционното споразумение 

са свързани основно с финансово му покритие 

– липсват между 110 и 125 млрд. евро16 (около 

8% от БВП на страната) за осъществяване на 

горепосочените цели. Предвидените мерки на 

икономии (намаляване броя на депутатите и 

15Horowitz, J. Italy’s Populists Get a Green Light to Govern, in New Threat to Europe, The New York Times, 23.05.2018, https://
www.nytimes.com/2018/05/23/world/europe/italy-government-conte-mattarella-five-star-lega.html [24.05.2018]  
16 Carli, Andr. Cottarelli: per realizzare contratto Movimento 5 Stelle – Lega mancano coperture fino a 125 miliardi, Il Sole 24 Ore, 18.05.2018, 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-18/per-realizzare-misure-contratto-m5s-lega-mancano-1087-1257-miliardi-102636.shtml?
uuid=AEYPZcqE&refresh_ce=1 [25.05.2018]  
 

https://www.nytimes.com/2018/05/23/world/europe/italy-government-conte-mattarella-five-star-lega.html
https://www.nytimes.com/2018/05/23/world/europe/italy-government-conte-mattarella-five-star-lega.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-18/per-realizzare-misure-contratto-m5s-lega-mancano-1087-1257-miliardi-102636.shtml?uuid=AEYPZcqE&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-18/per-realizzare-misure-contratto-m5s-lega-mancano-1087-1257-miliardi-102636.shtml?uuid=AEYPZcqE&refresh_ce=1
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на дипломатическите мисии извън граница, 

спирането на „златните пенсии“) ще съкратят 

държавните разходи с едва около 500 млн. 

евро. 

 

Какво значи всичко това за ЕС? 
 

Въпреки смелите и дръзки позиции на 

бъдещата управляваща коалиция, готвеща се 

да оглави „Третата република“, Италия остава 

държава с традиции – една от основателките 

на Европеи ските общности, третата 

икономика в Еврозоната и сред 10-те наи -

големи икономики в света, членка на G-7. 

Европеи ската комисия подходи спокои но към 

управленския ентусиазъм на ди Маи о и 

Салвини: „Оценяваме правителствата по 

техните деи ствия, а не по техните думи“17. 

Всъщност, спорно е дали някои  друг освен 

самите италианци счита за сериозни 

популистките цели в коалиционното 

споразумение. Опасността е друга – липсата на 

здрава коалиция, която да съумее да ръководи 

средиземноморската страна. Политическият 

календар предоставя няколко възможности за 

проверка на евентуално ново правителство в 

Рим още през месец юни – преговорите в ЕС 

относно санкциите срещу Русия и местните 

избори в Италия. Вотът за нов Европарламент 

през маи  2019 г. също ще бъде показателен. 

Така на „Лигата“ и на Движение „Пет звезди“ 

им остава бързо да се преборят с отсъствието 

на политически опит в редиците им и с 

неуважителното заклеи мяване на цялото 

управление на страната до сега – следва 

политиката им да се превърне в активна 

такава, отвъд обикновената критика. Но не 

трябва да се чудим защо популизмът печели, 

тои  винаги е печелел. Въпросът е дали зад 

популистката реторика, седят деи ствията на 

национално отговорни политици. 

26.05.2018 г. 

 

(Бел. ред. На 27.5.2018 посоченият от 

формираната управленска коалиция за 

премиер Джузепе Конте върна на президента 

на Италия мандата за съставяне на 

правителство, след като последният отхвърли 

неговото предложение за финансов министър. 

Лидерите на „Лигата“ и Движение „Пет 

звезди“ призоваха за импии чмънт на 

президента и нови избори до края на 2018 г. 

Впоследствие се стигна до компромис между 

президента и спечелилите последните 

парламентарни избори.) 

 

 

* Северина Спиридонова, III курс, 
специалност „Международни отношения“ в 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 
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17 EU executive says will assess new Italian government “on actions, not words”, Reuters, 24.05.2018, https://www.reuters.com/article/eu-italy-
commission/eu-executive-says-will-assess-new-italian-government-on-actions-not-words-idUSB5N1P001G [26.05.2018]  

https://www.reuters.com/article/eu-italy-commission/eu-executive-says-will-assess-new-italian-government-on-actions-not-words-idUSB5N1P001G
https://www.reuters.com/article/eu-italy-commission/eu-executive-says-will-assess-new-italian-government-on-actions-not-words-idUSB5N1P001G
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В края на 2017 г. и началото на 2018 г. 

продължаващият вече почти 7 години 

ожесточен въоръжен конфликт в Сирии ската 

арабска република започна да навлиза в 

поредния си нов етап. Това се дължи наи -вече 

на проведените в хода на цялата 2017 г. 

решителни поражения над терористичната 

организация ИДИЛ, която контролираше 

обширни раи они в Източна Сирия. Те бяха 

нанесени от страна на Сирии ската арабска 

армия (САА) и въоръжените формирования, 

подкрепени от САЩ и ръководената от тях 

коалиция, доминирани от кюрдските 

„Народни сили за самоотбрана“. Разгромът 

над ИДИЛ прекрои военновременната карта 

на Сирия и постави САА и кюрдите на двата 

противоположни бряга на Ефрат – съответно 

западния и източния. 

След постигането на практическата 

победа над придобилата световна известност 

терористична организация (въпреки 

останалите гнезда на съпротива), кризата в 

Сирия бе изправена пред неизбежно по-

нататъшно развитие. То бе обусловено преди 

всичко от освобождаването на голям брои  

военни и бои ци от военните деи ствия срещу 

ИДИЛ и геополитическото надлъгване между 

регионалните и глобалните играчи, замесени 

в конфликта. Докато сирии ското 

правителство прегрупираше силите си за 

операции срещу контролираните от 

ислямистки и други бунтовници територии 

във вътрешността на Сирия, в началото на 

януари 2018 г. САЩ обяви създаването на 

„погранични вои ски“ от страна на 

подкрепените от тях кюрдски сили. Тази 

„гранична армия“ трябваше да защитава 

границите на контролираните от кюрдите 

територии не само с Турция, но и границата с 

правителствените сили в самата Сирия1.  

В средата на януари 2018 г. турският 

президент Реджеп Таип Ердоган обяви начало 

на  операция „Маслинова клонка“ на турската 

армия и подкрепените от нея бунтовнически 

формирования в Сирия. Този път насочена 

срещу контролирания от кюрдите кантон 

Африн в Северозападна Сирия. Овладяването 

на кантона от страна на турските сили отне 

ок. 2 месеца. На 4 април лидерите на Русия, 

Турция и Иран се срещнаха в Анкара, за да 

продължат преговорите за мирното уреждане 

на конфликта в Сирия от Астана и в частност 

предишната среща между тримата в Сочи от 

ноември 2017 г. Путин, Ердоган и Рухани 

излязоха със съвместна декларация, в която се 

заявява, че трите страни се явяват гаранти за 

мирния процес в Сирия и запазването на 

териториалната цялост на страната2. 

Кризата в Сирия и променящата се политика на глобалните 
и регионалните сили в Близкия изток през 2018 г. 

Венцислав Съботинов * 

1  Reuters https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-sdf/u-s-led-coalition-helps-to-build-new-syrian-force-angering-turkey-
idUSKBN1F30OA [28.5.2018]  
2 Anadolu Agency https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-iran-russia-vow-to-fight-separatism-in-syria/1108374 [28.5.2018]  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-sdf/u-s-led-coalition-helps-to-build-new-syrian-force-angering-turkey-idUSKBN1F30OA
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-sdf/u-s-led-coalition-helps-to-build-new-syrian-force-angering-turkey-idUSKBN1F30OA
https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-iran-russia-vow-to-fight-separatism-in-syria/1108374
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Битката за Източна Гута и битката за 

Сирия 
 

Докато Турция разгръщаше своята операция в 

Африн, от своя страна правителството на 

Сирия насочи погледа си към джобовете в 

Западна Сирия. Източна Гута е силно 

урбанизиран раи он, кои то се явява 

предградие на 5-милионната сирии ска 

столица Дамаск. Преди вои ната в него живеят 

над 400 хил души. Регионът беше под 

бунтовнически контрол още от избухването 

на вои ната през 2011 г., което е една от 

причините да бъде разглеждан като бастион 

на опозицията. Основни деи стващи лица в 

него през годините бяха ислямистки 

организации като „Джаиш ал Ислам" („Армия 

на исляма“, добре известна с връзките си със 

Саудитска арабия) и сирии ският клон на „Ал 

Каи да" – „Джабхат ан Нусра" (впоследствие 

ребрандирана на „Хаят Тахрир ал Шам"). След 

дългогодишна блокада и бомбардировки 

армията осъществи масирана офанзива в 

урбанизираните раи они, с която бастионът бе 

заличен на практика. Операцията продължи 2 

месеца, като бе белязана от кръвопролитни 

сражения между армията и бунтовниците. 

Операцията завърши със серия от сделки, при 

които групировките се съгласиха да напуснат 

Източна Гута в посока провинция Идлиб и 

контролираните от Турция територии - общо 

20 хил. екстремисти и техните семеи ства. 

Последният град, над кои то армията 

установи контрол, бе град Дума – наи -големия 

град в Източна Гута. Ден преди бунтовниците 

в града да приемат условията на 

правителството и да напуснат раи она 

организацията „Белите каски“, придобила 

известност със спасителни операции в 

контролираните от бунтовниците територии, 

разпространи кадри, предполагащи 

употребата на химически оръжия над 

цивилното население. Твърденията за 

химическа атака в Дума предизвикаха 

същинска медии на буря, като лидерите на наи 

-мощните във военно отношения западни 

държави – САЩ, Великобритания и Франция 

открито заявиха, че няма да толерират 

употребата на химически оръжия от 

правителството в Дамаск. Така, само няколко 

дни след като бе заявил, че смята в скоро 

време да изведе американските вои ски от 

Сирия, американският президент Доналд 

Тръмп заплаши Дамаск с „нови и „умни“ 

ракети“. 

На 14 април 2018 г. САЩ, Великобритания 

и Франция извършиха масиран ракетен 

обстрел над цели в Сирии ската арабска 

република. Едва ли някои  освен самите 

военни разполага с правилна статистика 

относно този акт, но руските и сирии ски 

военни източници съобщиха, че от 101 

изстреляни ракети от страна на 

военноморските сили на САЩ над Сирия, 

произведените в СССР системи за 

противоракетна отбрана на САА са свалили 71, 

като в същото време ракетите на 

Великобритания (ок. 10 на брои ) не са 

поразили успешно нито една цел. От своя 

страна американският президент заяви, че 

всички американски ракети са поразили 

целите си, като поздрави американските 

военни за операцията и заключи – „мисията е 

изпълнена“. Британският премиер Тереза Меи  

пък заяви, че западните сили са „изпратили 

съобщение“ на Дамаск с тази акция. По 

официални данни няма жертви на ударите, 

което кореспондира с някои твърдения, че 

Русия е била предупредена за ударите, както 

миналата година, и от своя страна е 

предупредила правителството на Сирия. Това 

може да обясни и факта, че Русия се въздържа 

от използването на напредналите системи за 

противоракетна отбрана С-400, които 

разположи в Сирия след свалянето на руски 

ЮНИ 2018 
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изтребител от страна на Турция през 2015 г.  

Очаквано „наказателната акция“ на Запада 

предизвика острата реакция на Русия. 

Непосредствено след нея започна да се говори, 

първо за „продажба“, а после и за доставка на 

системата С-300 в Сирия, като външният 

министър Лавров заяви, че след деи ствията на 

Запада, пред Русия не съществуват „морални 

задължения или съображения“ по този 

въпрос. 

В рамките на десетина дни след 

установяването на пълен контрол над 

Източна Гута от страна на правителството, 

военностратегическите развития в Сирия 

ясно демонстрираха защо регионът бе в 

центъра на толкова ожесточена борба за 

надмощие и защо неговото превземане 

предизвика гневната реакция на западните 

сили. Между 14-ти и 24-ти април сирии ската 

армия, водена от небезизвестните „Тигрови 

сили“, започна операция в друг от джобовете в 

Западна Сирия – Източен Каламун. 

Обградения град Ал Думаяр в региона бе 

предаден на армията след споразумение за 

напускане на 1000 бунтовници и техните 

семеи ства в посока контролираните от Турция 

територии. Тежкото въоръжение бе 

предадено на армията, а няколко часа по-

късно командирът, договорил сделката, бе 

убит от негови съмишленици, недоволни от 

споразумението. Последва не особено 

продължителна офанзива на „Тигровите сили“ 

в дълбочина в Източен Каламун, като бе 

превзет и втория важен град в раи она, а 

останалите в пустите раи они бунтовници се 

предадоха, заедно с оръжието си – над 30 

танка и бронетранспортьори, над 30 

американски противотанкови установки 

(TOW), джипове, гранатомети и др. По размер 

джобът в Източен Каламун беше по-голям от 

Източна Гута, но в рамките на цялата 

офанзива САА не загуби нито един 

военнослужещ. Операцията завърши с 

парадно прелитане на сирии ските ВВС над 

пленената техника3. 

Офанзива непосредствено след падането 

на Източна Гута бе подета и в още един джоб – 

в южните предградия на Дамаск. Става въпрос 

за гъсто населения бежански „лагер“ Ярмук 

(палестински бежанци). В него влиянието си 

дълги години си оспорваха ИДИЛ и „Хаят 

Тахрир ал Шам“ (бившата Нусра), като през 

последните години двете групировки воюваха 

повече помежду си, отколкото с 

правителството, което вероятно е и 

причината джобът да оцелее толкова време. В 

опит да предотврати нова кръвопролитна 

битка в градска среда, правителството 

предложи на джихадистите от ИДИЛ сделка, 

подобна на останалите, включваща превоз до 

сърцето на пустинята в провинция Деи р ез-

Зор, където ИДИЛ все още контролира 

пустинята чрез партизански тактики, и 

извършва набези над правителствените 

територии. Този тип сделки обаче е много 

унизителен за честолюбивите терористи и 

преговорите се провалиха. Въпреки че 

представителите на „Хаят Тахрир ал Шам“ 

приеха своята сделка за „евакуация“, 

операцията в Ярмук продължи над месец и 

струва скъпо на армията. В краи на сметка 

последните останали джихадисти се 

съгласиха с условия на правителството за 

напускане на раи она. 

След като армията и „Тигровите сили“ 

овладяха Източен Каламун, се насочиха 

директно към последния останал джоб (като 

изключим ИДИЛ в пустинята) в провинция 

3 Liveuamap https://syria.liveuamap.com/en/2018/23-april-syaaf-l39-mig23ub-mig23mld-and-mig29-pass-over-weaponsvehicles [28.5.2018]  

https://syria.liveuamap.com/en/2018/23-april-syaaf-l39-mig23ub-mig23mld-and-mig29-pass-over-weaponsvehicles
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Хомс. Армията не бе стъпвала в този джоб от 

2012 г. Докато течаха станалите традиционни 

преди подобни офанзиви преговори за 

помирение и „евакуация“ на бунтовниците, на 

29 април, беше извършен ракетен удар над 

една от базите на армията в Хомс. Бе взривен 

цял склад с ракети, като взривът е бил 

толкова мощен, че е предизвикал 

земетресение от 2,6 по скалата на Рихтер, 

създаваи ки огнен стълб видим на десетки 

километри. По време на удара базата е 

помещавала ирански военни, като 

мнозинството от 25-те загинали са именно 

такива. Самият Иран обвини Израел, въпреки 

че Тел Авив не пое отговорност за 

нападението. Въпреки тази провокация 

бунтовниците в Хомс се оказаха 

немотивирани и само няколко дни по-късно 

предадоха целия джоб на сирии ската армия и 

неи ните съюзници, без нито един изстрел. 

Появиха се кадри от влизането на сделката за 

помирение в сила, на които бивши 

бунтовници помагат на руски военен да забие 

руския флаг, означаващ присъствието на 

руските въоръжени сили в региона, на 

магистралата между Хама и Алепо4. Изглежда 

това развитие на ситуацията бе неочаквано 

дори за самото правителство в Дамаск, като се 

оказа, че то не е в състояние да организира 

превоза на пожелалите евакуация бунтовници 

незабавно, тъи  като в този момент бе заето с 

извозването на „Хаят Тахрир ал Шам“ от 

лагера Ярмук в Южен Дамаск. 

Затварянето на джобовете във 

вътрешността на Сирия имаше символично 

значение за правителството, като беляза края 

на цяла „ера“ на противостоене в конфликта, 

наричан от някои „вои ната на джобовете“. То 

обаче има и съвсем реални и непосредствени 

военностратегически импликации, освен 

всичко друго (като например установяване на 

периметър за сигурност около сирии ската 

столица), тъи  като скъсява фронтовата линия 

и освобождава човешки ресурси за другите 

фронтове. 

 

Израел, Иран и заплетената 

дипломация в Близкия изток 
 

Когато говорим за конфликта в Сирия в 

контекста на съвременния взаимосвързан 

свят на международните отношения, изтъкан 

от мултивекторни и многопластови връзки 

между субектите, лесно можем да стигнем до 

извода, че кризата и неи ните развития са 

свързани и с други актуални проблеми в 

дневния ред на международната общност. 

Такива са например противопоставянето 

между Иран и Израел, , притесненията на САЩ 

относно растящото влияние на Иран в 

Близкия изток, опасенията на ЕС от повтаряне 

на бежанската криза от 2014-2015 г. и дори 

търговските взаимоотношения между ЕС и 

САЩ. 

Началото на месец маи  2018 г. вещаеше да 

е изпълнен със значими събития, 

въплъщаващи в себе си своеобразна 

кулминация на регионалните геополитически 

процеси. Международните лидери и 

наблюдатели бяха насочили вниманието си 

към приближаването на краи ния срок, в кои то 

американският президент Доналд Тръмп 

трябваше да реши дали да продължи 

участието на САЩ в ядрената сделка с Иран 

(JCPOA) за още 4 месеца (по силата на 

специална клауза за САЩ в споразумението) 

или да я напусне, отприщваи ки непредвидими 

последствия. Едва ли бе просто случаи ност, че 
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4 Liveuamap https://syria.liveuamap.com/en/2018/3-may-fsa-fighter-in-northern-homs-helping-the-russian-soldier [28.5.2018]  

https://syria.liveuamap.com/en/2018/3-may-fsa-fighter-in-northern-homs-helping-the-russian-soldier
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военната ескалация между Израел и Иран в 

Сирия назряваше точно в този момент. 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху дори 

изнесе презентация, насочена към САЩ, в 

която издигна твърденията, че Иран таи но 

нарушава условията на сделката и 

продължава развитието на ядрената си 

програма. Заявлението на Тръмп, че това 

„потвърждава наи -големите му страхове“ 

предвеща решението му за оттегляне на САЩ 

от сделката четири дни преди краи ния срок – 

на 8 маи  2018 г. Нека за момент отложим 

анализа на решението на Белия дом в полза на 

хронологичното проследяване на събитията. 

На 9 маи  пък Нетаняху бе сред специалните 

гости на руския президент Владимир Путин 

по време на честванията на Деня на победата 

в Москва. По непотвърдени сведения една от 

главните теми, която двамата лидери са 

обсъждали по време на преговорите си, е била 

въздържането на Русия от доставянето на 

противоракетна система С-300 на сирии ското 

правителство. Още във вечерта след срещата 

се разрази наи -голямата атака на Израел над 

Сирия от 1967 г.5, която бе свързана с опита на 

Иран да изпълни заканата си да отговори на 

израелския удар от 29 април. Израелските 

цели включваха военни съоръжения, 

помещаващи сирии ски и ирански военни и 

дори системите за противоракетна отбрана на 

Сирия6.  

Политиката на САЩ в Близкия изток 

изглежда неразривно свързана с визията на 

управлението в Израел, особено на фона на 

преместването на американското посолство в 

И ерусалим и признаването на града за 

столица на евреи ската държава. Може да се 

твърди, че Доналд Тръмп и окръжаващите го 

представители на неоконсервативното крило 

в американската политика виждат 

проекцията на американското влияние в 

Близкия изток в бъдеще, чрез подкрепата за 

традиционните американски съюзници в 

региона – Израел и Саудитска арабия. В този 

смисъл, възобновяването на санкциите върху 

Иран и налагането на нови (както и тяхното 

прехвърляне над всеки, кои то дръзне да 

търгува с Техеран) са естествено 

продължение на политиката в тази насока. 

Проблемите за САЩ в тази ситуация обаче 

изглеждат повече от решенията, наи -вече 

защото те изолират страната и включват 

нарастване на системните рискове и 

ескалация на противопоставянето, което може 

да има негативни последствия върху 

сигурността на целия регион, включително 

Израел.  

Затова ЕС разглежда решението на 

Вашингтон като краи но безотговорно и дори 

се зарече да запази сделката с Иран и 

европеи ските икономически интереси, 

произтичащи от нея, на всяка цена. Не е 

случаи но, че Франция и Германия се 

противопоставиха и на американската 

инвазия в Ирак от 2003 г., както се оказа в 

последствие, със солидни основания. 

Разривът с европеи ските съюзници може да се 

окаже наи -голямата загуба на Вашингтон, 

кои то отново се показа незаинтересован от 

стратегическите интереси на европеи ските 

столици. САЩ бяха склонени да влязат в 

„ядреното съглашение“ през 2015 г. именно от 

Европа, на фона на бежанската криза на 

Стария континент и очевидния провал на 

американската политика в Близкия изток, 

след отприщването на чудовищната 

5 Гласове http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/zashto-siriya-e-scena-na-sblysyci-mezhdu-izrael-i-iran [28.5.2018]  
6 Pogled.info http://pogled.info/svetoven/kak-s-300-davat-na-rusiya-vazmozhnost-da-vliyae-na-izrael.94485 [28.5.2018]  

http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/zashto-siriya-e-scena-na-sblysyci-mezhdu-izrael-i-iran
http://pogled.info/svetoven/kak-s-300-davat-na-rusiya-vazmozhnost-da-vliyae-na-izrael.94485
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„Ислямска държава“. Не бива обаче да се 

забравя, че капанът, кои то бе щракнат от 

Тръмп, а именно изтеглянето на САЩ от 

споразумението и възстановяването на 

санкциите, след като Иран сведе ядрените си 

мощности до минимум и вече е неспособен да 

произведе атомна бомба в обозрима 

перспектива, бе поставена от 

администрацията на Обама. Защо иначе 

американският президент трябваше да 

удостоверява с подписа си продължаването на 

американското участие на всеки 4 месеца, 

независимо от заключенията на надзорната 

организация, която упражнява мониторинг 

над иранската добросъвестност ?  

Все пак Иран постигна голямата си цел за 

сваляне на ограниченията върху своята 

икономика, наложени от Съвета за сигурност 

към ООН и отключи икономическия си растеж 

след години на рецесия. Сега Вашингтон е 

принуден да упражнява неморален натиск и 

заплахи за санкции, за да отреже Иран от 

търговските му партньори по силата на новия 

„Закон за противодеи ствие на противниците 

на Америка чрез налагане на санкции“ (HR 

3364) и други актове. Тези заплахи достигнаха 

дори и ЕС, кои то и без това е притискан да 

направи отстъпки пред САЩ под угрозата от 

търговска вои на. 

В опит да предпази европеи ските 

компании, които правят бизнес с Иран, 

председателят на Европеи ската комисия Жан-

Клод Юнкер заяви, че ще се обърне към план, 

кои то за последно бе използван за защита на 

бизнесите работещи в Куба, докато 

търговското ембарго на САЩ все още тежеше 

над латиноамериканската страна. „Ще започне 

процесът на „блокиращия статут“, кои то цели 

да неутрализира екстериториалния ефект на 

американските санкции в ЕС. Трябва да го 

направим и ще го направим“, заяви Юнкер на 

края на срещата на върха в българската 

столица София. „Блокиращия статут“ е 

регламент от 1996 г., кои то забранява на 

компании от съюза и на съдилищата да се 

съобразяват със законите за чуждестранни 

санкции и постановява, че никакви решения 

на чуждестранни съдилища, основаващи се на 

тези закони, нямат ефект в ЕС7. 

Разбира се, деи ствията на съюза се водят 

не само от желание за запазване на бизнес 

интересите на европеи ските компании и 

противопоставяне на рекета на Вашингтон. 

Брюксел ясно осъзнава, че икономическото му 

партньорство е единственото, което може да 

задържи Иран в сделката и да предотврати 

възобновяването на ядрената му програма. В 

навечерието на противоречивото решение на 

Доналд Тръмп, френският президент Еманюел 

Макрон заяви, че излизането на САЩ от 

сделката може да означава вои на в Близкия 

изток. Затова не е изненада, че и иранската 

дипломация се обърна с призив не към някои  

друг, а към страните от ЕС. Иранският 

президент Хасан Рохани призна, че 

първоначалните му заявления за 

възобновяване на ядрената програма на 

страната при възобновяване на 

американските санкции са били блъф и Иран е 

готов да продължи да се съобразява със 

сделката, ако останалите страни по нея също 

го правят (Великобритания, Франция, 

Германия, Русия и Китаи ). Освен 

ултимативната реторика обаче Техеран 

направи и някои немаловажни жестове към 

ЕС, след като наскоро превърна еврото в 

основната си резервна валута за сметка на 

американския долар. ЕС изглежда напълно 
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7 Фокус http://focus-news.net/news/2018/05/18/2523205/the-guardian-es-zadade-kurs-na-sblasak-sas-sasht-sas-zakon-blokirasht-sanktsiite-
sreshtu-iran.html [28.5.2018]  

http://focus-news.net/news/2018/05/18/2523205/the-guardian-es-zadade-kurs-na-sblasak-sas-sasht-sas-zakon-blokirasht-sanktsiite-sreshtu-iran.html
http://focus-news.net/news/2018/05/18/2523205/the-guardian-es-zadade-kurs-na-sblasak-sas-sasht-sas-zakon-blokirasht-sanktsiite-sreshtu-iran.html
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наясно с позицията си по отношение на Иран, 

като германският външен министър Хеи ко 

Маас заяви, че „ние ще продължаваме да 

полагаме усилия да удовлетворим надеждите 

на Иран за икономическо възстановяване и 

добри търговски взаимоотношения, стига 

Иран да е готов и способен да докаже, че се 

съобразява със задълженията си по ядрената 

сделка“. 

 

Разбъркването на тестето и новото 

раздаване за регионалните играчи 
 

Иран изглежда в състояние да превъзмогне 

тежките удари на американските санкции, но 

месец маи  никак не беше успешен за Техеран8. 

Въпреки победата на подкрепената от 

иранските власти партия Хизбула на изборите 

в Ливан от 6 маи ,  Иран не може да се похвали 

с особен успех от парламентарните избори в 

Ирак от 12 маи . Те бяха спечелели от 

реформистите на шиитския проповедник 

Муктада ал Садр в оспорвани избори, като 

Садр ще трябва да сформира коалиция, тъи  

като събира едва 54 места от необходимите 

165 за мнозинство. Победата на Садр 

олицетворява бунта на иракчаните, както към 

САЩ, срещу чиито окупационни сили 

шиитският проповедник в продължение на 

години ръководеше диверсионни акции, така 

към Иран, кои то проповедникът обвинява за 

убии ството на баща си9.  

Впрочем, като се вземат предвид 

разходите на Техеран за поддържане на 

неговите съюзници в региона (страни като 

Ливан, Сирия, И емен, Ирак) не можем да не се 

запитаме дали нарасналото регионално 

влияние на Иран не представлява по-скоро 

товар за иранците, отколкото източник на 

някакви непосредствени ползи. Въпреки 

успехите в Сирия и заявената подкрепа на 

Европа в лицето на американския натиск, със 

сигурност иранските управляващи са 

угрижени от новите предизвикателства. 

Основната заплаха за Близкия изток, а 

съответно и цяла Евразия, си остава 

нестабилната военнополитическа обстановка 

в региона. Дрънкането на оръжия между 

Израел и Иран се чува ясно, както в Европа, 

така и в Русия. Решението на Тръмп по 

отношение на ядрената сделка до голяма 

степен провокира активизирането на нови 

двустранни връзки в региона, изградени на 

изцяло прагматична основа. И докато Иран е 

доволен от установеното взаимоуважение с 

Европа, то със сигурност не е никак доволен 

от добрата и ефективна комуникация между 

Израел и Русия10. Изглежда Тел Авив и Москва 

са единствените печеливши от маневрата на 

САЩ, макар и по различни причини, и 

осъзнават това11. 

Факт е, че се наблюдава много сериозна 

ескалация между Израел и Иран и то в трета 

страна, която лесно може да се превърне във 

фронт на челен сблъсък между двете 

регионални сили. Решението на Тръмп налива 

масло в огъня. И не толкова защото е 

фактически акт на агресия спрямо Иран, а 

защото дава нови сили на ястребите в самия 

Иран, които и без това си търсят повод за 

конфронтация и обвиняване на умерените 

управляващи в слабост. И докато Израел е 

доволен от всяка мярка, която ограничава 

развитието на иранския потенциал, то Русия е 

повече от доволна да играе ролята на буфер 

между Тел Авив и Техеран в Сирия и арбитър 

8 Middle Eastern Monitor https://www.middleeastmonitor.com/20180519-iran-has-had-a-good-run-but-it-looks-like-its-luck-has-changed/ 
[28.5.2018]  
9 RT https://www.rt.com/news/426801-iraq-election-us-iran/ [28.5.2018]  
10 A-specto https://a-specto.bg/rusko-izraelo-iranskata-glavoblskanica-v-siriya/ [28.5.2018]  
11 National Interest http://nationalinterest.org/feature/russia-reaping-the-benefits-israels-actions-syria-25897 [28.5.2018]  

https://www.middleeastmonitor.com/20180519-iran-has-had-a-good-run-but-it-looks-like-its-luck-has-changed/
https://www.rt.com/news/426801-iraq-election-us-iran/
https://a-specto.bg/rusko-izraelo-iranskata-glavoblskanica-v-siriya/
http://nationalinterest.org/feature/russia-reaping-the-benefits-israels-actions-syria-25897
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на конфликтите в Близкия изток. Тази роля 

отваря цял свят на нови възможности пред 

Москва, сред които евентуалната отмяна на 

европеи ските санкции е просто подробност. 

Не е случаи но, че само дни след като Израел 

извърши безпрецедентната си атака над 

Сирия от 9 маи , руският президент се срещна с 

германският канцлер Ангела Меркел в Сочи, а 

след това бе домакин на френския президент 

Макрон и японския премиер Абе на 

Инвестиционния форум в Санкт Петербург, 

където Макрон не се посрами да похвали 

френските инвеститори, сключили сделки за 

внасяне на инвестиционен капитал от 1 млрд. 

в Русия12. По всичко личи, че в европеи ските 

столици се налага мнението, че зрялата роля 

на руските въоръжени сили в Сирия и 

реалните деи ствия на руската държава за 

дипломатическо уреждане на конфликта имат 

благоприятно влияние върху сигурността в 

региона. А рисковете за нея далеч не се 

изчерпват с противопоставянето между 

Израел и Иран.  

Говореи ки за конфликта в Сирия и 

регионалния баланс на силите в Близкия 

изток, не бива да се забравя особеното място 

на Турция върху тези везни. Предстоящите на 

24 юни предсрочни избори за президент и 

парламент в Турция представляват 

своеобразен референдум на управляващата 

„Партия на справедливостта и развитието“ за 

политиката на страната по отношение на 

сирии ската криза, и по-точно турската намеса 

срещу кюрдските сили в Северна Сирия, които 

Анкара смята за терористични. Въпреки 

заявената американска подкрепа за кюрдите, 

непреклонността на турските управляващи е 

предпоставка да очакваме разширяване на 

турската интервенция след изборите.  

Но разгадаването на ходовете и козовете, 

които държат играчите в голямата 

геополитическа игра, която се играе в 

Близкия изток, е много по-трудно, отколкото 

е това в игрите на карти. А дори да сме 

способни да открием известни 

закономерности в регионалните процеси, 

историята ни учи, че не бива да се 

изненадваме, ако правилата на играта се 

променят и последва ново раздаване… 

 

 

 

* Венцислав Съботинов е Бакалавър по 
„Международни отношения“ от Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ и 
редактор в сп. „Международник“. 
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12 RT https://www.rt.com/business-projects/427704-france-signs-contracts-with-russia/ [30.5.2018]  
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„Кои то сее ветрове, жъне бури“ – тази 

поговорка, взета директно от Стария Завет, по 

особено ироничен начин илюстрира 

недалновидното решение на президента на 

САЩ Доналд Тръмп за преместване 

посолството на Вашингтон от Тел Авив във 

„Вечния град“ И ерусалим. То бележи 

трансформацията на израелско-палестинския 

конфликт и освен това съвпадна с големите 

протести в покраи нините на ивицата Газа, 

известни като „Походът на голямото 

завръщане“ и тяхната кулминация на 

годишнината от палестинската Накба (от 

арабски - катастрофа). Преди разглеждането 

на мотивите зад решението на кабинета 

Тръмп ще започнем с историческа 

перспектива на явлението Накба и проблема 

за И ерусалим.  

Държавата Израел е създадена след 

решение на Общото събрание на ООН (ОС на 

ООН) от 29 ноември 1947 г.1 за ликвидиране 

до 15 маи  1948 г. на установения в годините 

след Първата световна вои на британския 

мандат върху Палестина2. Впечатление прави 

съвпадащите се гласове на Съединените щати 

и Съветският съюз в подкрепа на 

резолюцията. Празненствата за Израел обаче 

означават трагедия за арабите, населяващи 

Палестина. В периода от ноември 1947 г. до 

маи  1948 г. те стават жертви на погроми от 

страна на радикални евреи ски организации 

като „Иргун“ и „Хаганах“, а стотици хиляди 

палестинци са принудени да напуснат 

родните си места в посока ивицата Газа 

(администрирана от Египет), Източен 

И ерусалим и Западния бряг (под контрола на 

Кралство И ордания) или чужбина, други от 

тях са принудени да продадат земята си под 

заплаха за сигурността на живота им. Тези 

събития са известни в палестинската история 

като Ал Накба (трагедията), която съвпада със 

създаването на Израел. 

На 14 срещу 15 маи  1948 г. Давид Бен 

Гурион обявява едностранно независимостта 

на Държавата Израел3. Предвидената в 

решението на ОС на ООН арабска държава 

така и не е създадена.  Арабските страни 

отговарят на появата на Израел с обявяване 

на вои на и не приемат решението на ООН. 

Израел, СССР и САЩ определят арабската 

офанзива като агресия. Генералният секретар 

на ООН Тригве Ли я характеризира като 

първата въоръжена агресия, на която светът 

става свидетел след края на Втората световна 

вои на. Китаи  подкрепя арабите4. Израел 

нанася пълно поражение на арабските вои ски, 

като ги принуждава на 28 маи  1948 г. да 

приемат примирие, наложено от ООН. Боевете 

обаче продължават след няколко дни и след 

редица операции израелската армия налага 

Съдбата на Йерусалим и палестинският въпрос — 
„който сее ветрове, жъне бури“ 

Мартин Чорбаджийски * 

1 General Assembly. Resolution 181 (II). Future government of Palestine, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/
unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 (Прегледан на 15.05.2018 г.)  
2 Цонев, К. Външна политика на арабските държави. Учебно пособие. Бл., 2006, с.107.  
3Пак там, с. 108.  
4  Чуков, Вл. Арабският Близък изток и Централна Азия. С., 2006, с. 260.  

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
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ново примирие на арабските страни. През 

декември 1948 г. ООН приема Резолюция 194, 

която санкционира завръщането на 

бежанците по техните домове. Тази 

резолюция обаче никога не е приложена5. 

Скорошните протести са свързани именно с 

въпроса за правото на завръщане. 

По отношение на И ерусалим 

твърдението на президента на САЩ, че по 

този начин е свалил въпроса от масата на 

преговорите, трудно може да се приеме. 

Статутът на И ерусалим е отделен проблем в 

цялостния палестинско-израелски конфликт. 

Това произтича както от неговото значение за 

трите аврамистични религии, така и от 

международния статут, с кои то тои  се ползва 

съгласно гореспоменатото решение на 

Общото събрание на ООН. През изминалата 

година инцидентът с поставени скенери 

около джамията Ал Акса6 (третото наи -

свещено място в исляма, намиращо се на 

Храмовия хълм в Стария град) показа 

значението на този град за мюсюлманите. 

Историческият опит също следва да спомогне 

за създаването на правилните изводи във 

връзка с Втората интифада, свързана именно 

с джамията Ал Акса, където е дадено неи ното 

начало.  

Деи ствително Доналд Тръмп не е 

първият президент на САЩ, кои то подема 

инициативата за преместване на посолството 

на Вашингтон от Тел Авив в И ерусалим. Това 

става още през 1995 г. по време на 

администрацията на Бил Клинтън, когато 

Конгресът приема т.нар. Закон за посолството 

в И ерусалим (Jerusalem Embassy Act)7,  макар 

президентът да оставя документа без подпис с 

мотива, че това може „да навреди на мирния 

процес“, а също така допълва: „няма да 

позволява това да се случи и ще използвам 

правото на отказ, предвидено в закона, за да 

предотвратя нанасянето на вреди на мирния 

процес.“8 Т. нар. „право на отказ“ (на 

англии ски “waiver”) е включено в закона от 

неговия вносител, републиканският сенатор 

от Канзас Боб Доул като компромис спрямо 

привържениците на Клинтън в Конгреса. Това 

дава възможност на президента да отложи 

прилагането на предвиденото в закона 

преместване на посолството за шест месеца, 

ако сметне, че това е необходимо за „защита 

сигурността и националните интереси на 

Съединените щати“9. Оттогава насам всеки 

президент на САЩ се възползва от тази 

ЮНИ 2018 

5 Пак там, с. 260-261.  
6 Dearden, L. Israel removing metral detectors at Jerusalem holy site following days of violence and protest. Independent, available at: https://
www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-removing-metal-detectors-al-aqsa-mosque-temple-mount-smart-cameras-violence-riots
-deaths-a7858256.html (Прегледан на 19.05.2018 г.). 
7 United States, Congress. Public Law 104–45—NOV. 8, 1995. Jerusalem Embassy Act, available at: https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/
PLAW-104publ45.pdf  (Прегледан на 15.05.2018 г.). 
8 The White House. Office of the Press Secretary. Statement by the Press Secretary, 24 October 1995, available at: https://
clintonwhitehouse6.archives.gov/1995/10/1995-10-24-statement-by-press-secretary-on-israeli-embassy-bill.html  (Прегледан на 15.05.2018 г.). 
9 Bump. Ph. In 1995, Congress reached a compromise on the issue of Jerusalem. Trump is poised to end it. The Washington Post, available at: 
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/12/06/in-1995-congress-reached-a-compromise-on-the-issue-of-jerusalem-trump-is-
poised-to-end-it/?noredirect=on&utm_term=.6a83ad004a08 (Прегледан на 15.05.2018 г.).  

Джамията Ал Акса в Йерусалим 
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https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-removing-metal-detectors-al-aqsa-mosque-temple-mount-smart-cameras-violence-riots-deaths-a7858256.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-removing-metal-detectors-al-aqsa-mosque-temple-mount-smart-cameras-violence-riots-deaths-a7858256.html
https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf
https://www.congress.gov/104/plaws/publ45/PLAW-104publ45.pdf
https://clintonwhitehouse6.archives.gov/1995/10/1995-10-24-statement-by-press-secretary-on-israeli-embassy-bill.html
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възможност, независимо от заявленията, 

които прави в подкрепа на израелските 

претенции за И ерусалим.  

Зад отказа на Съединените щати от 

досегашната политика се посочват различни 

мотиви. Два от тях заслужават особено 

внимание. На първо място е 

вътрешнополитическото съображение. 

Преместването на посолството може да се 

разглежда като реверанс към евреи ското лоби 

в САЩ, което застана зад кандидатурата на 

Доналд Тръмп. Достатъчно е да се посочат 

големите дарения на водещи фигури на 

евреи ската общност като Шелдън Аделсон, 

Бернард Маркъс и Пол Сингър. Анализаторът 

Макс Блументал10 обръща особено внимание 

на Аделсон и неговото дарение от 20 млн. 

долара за кампанията на Тръмп.  

Някои изследователи разглеждат 

политиката на президента Тръмп по 

отношение на И ерусалим като класически 

сценарии  на „отклоняване на вниманието“ с 

твърдение за подготовка на сериозна 

инициатива на Вашингтон в Африка в 

контекста на онова, което днес се нарича 

„Новата подялба на Африка“ („The New 

Scramble for Africa“). Тази теза има своите 

основания. Преглед на новата Стратегия за 

сигурност на Щатите показва впечатляващо 

сходство с политиката на администрацията на 

Барак Обама по отношение на африканския 

континент – една от малкото области, в които 

двете администрации нямат съществени 

различия.  

Също така не бива да се пренебрегва 

скорошното посещение на държавния глава 

на Нигерия Мухамаду Бухари във Вашингтон, 

което го превърна в един от първите 

държавни глави, посетили Белия дом по 

време на мандата на Тръмп. Нигерия е не само 

наи -богата на нефт държава в Африка, но е и 

близък съюзник на САЩ независимо дали в 

Белия дом стои републиканец или демократ. 

Тя е една от наи -многоброи ните 

мюсюлмански държави, но поддържа добри 

отношения с Израел, осъществяваи ки покупки 

на въоръжена техника, медицински провизии 

и води активно сътрудничество под формата 

на приемане израелски военни съветници и 

курсове за представители на нигерии ските 

въоръжени сили. Макар медиите да се 

фокусираха върху обидната фраза, която се 

предполага, че е изказана от президента 

Тръмп, т. нар. „shithole countries“, двамата 

лидери имаха възможността да обсъдят далеч 

по-важни неща като икономическите 

интереси на Вашингтон в Нигерия и борбата 

срещу тероризма (особено в контекста на 

поредната офанзива на Боко Харам и серията 

отвличания). 

Решението на Тръмп за И ерусалим 

маркира и текущият процес на охладняване 

отношенията между САЩ и страните от ЕС, 

които не последваха неговия пример, а в 

допълнение към това Франция, Германия и 

Великобритания отказаха да се оттеглят от 

ядреното споразумение с Иран. На фона на 

реакциите от страна на Турция, Южна Африка, 

Катар и Ирландия към убии ствата по време на 

протестите от Газа, външната политика на 

Съединените щати в Близкия изток започва 

да се натъква пред сериозни препятствия.  

На следващо място Вашингтон е пред 

реалната опасност да загуби посредническата 

си роля в преговорния процес между 

Палестина и Израел, като Москва вече 

няколкократно предложи услугите си на 

алтернативен посредник. И макар да е ясно, че 

Израел трудно ще приеме друг освен САЩ в 

тази роля, поддържането на заявената от 

10 Israeli ‘toxic influence’ responsible for extreme US policy – Max Blumenthal. Russia Today. https://www.rt.com/usa/426720-israel-jerusalem-
gaza-blumenthal/ (Прегледан на 15.05.2018 г.).  

https://www.rt.com/usa/426720-israel-jerusalem-gaza-blumenthal/
https://www.rt.com/usa/426720-israel-jerusalem-gaza-blumenthal/
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президента на Палестина Махмуд Аббас 

позиция фактически означава прекъсване на 

преговорите, а с това и влошаване на 

конфликта. Подобно развитие не вещае нищо 

добро за цялостната стабилност в Близкия 

изток, а оттам и за сигурността на Европа.  

 

„Какво струва Йерусалим?“  

 

„Нищо.… Всичко!“ 

 

Тези извадки от филма „Небесно 

царство“ показват голямото значение на 

И ерусалим. Неговата принадлежност към една 

държава, един народ или една вяра е 

невъзможно и работата в тази насока не може 

да донесе нещо различно от съпротива, 

конфликти и нестабилност. Създаденият от 

каананците „град на мира“ изглежда отново 

обречен да изневери на своето название.  

 

 

* Мартин Чорбаджийски е Бакалавър по 
„Международни отношения“ от Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“, 
Магистърска програма „Кризи конфликти и 
дипломация в световната политика, XVI-XXI 
век“ 
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За да се изложи дадена теза по аргументиран 

начин, да бъде ползотворен определен дебат 

или просто да се води интелигентен разговор, 

е от жизнена необходимост първо да се даде 

дефиниция на използваните понятия. 

Терминът „глобализация“ не страда от липса 

на определения, което още повече налага 

неговото дефиниране за целите на 

настоящата разработка.  

Считам, че удачно определение е това 

на британския политолог Деи вид Хелд: 

„Глобализацията представлява континуум на 

местно, национално и регионално ниво. В 

единия краи  на континуума лежат социални и 

икономически връзки и мрежи, които са 

организирани на местна и/или национална 

основа. На другия краи  лежат социални и 

икономически връзки и мрежи, които 

кристализират по-широкия мащаб на 

регионалните и глобалните взаимодеи ствия. 

Глобализацията може да се разгледа с 

позоваване на тези променливи 

пространствено-времеви процеси, на които се 

основава трансформацията в организацията 

на човешките дела, свързваи ки ги заедно и 

разширяваи ки човешките деи ности в 

отделните региони и континенти. Без 

позоваване на тези обширни пространствени 

връзки, не може да има ясно или 

последователно формулиране на термина“1. 

Това определение е дадено от Хелд в 

неговата книга „Глобални Трансформации: 

Политика, икономика и култура“ и то не носи 

отрицателни белези. Това е така, защото 

глобализацията сама по себе си не е негативно 

явление, а естествен исторически процес и 

етап от общественото развитие на различните 

култури и света като цяло. Краят на Студената 

вои на, заедно с техническия прогрес, 

достигнал в големи мащаби до обикновения 

човек през последните десетилетия на ХХ в., 

способства за осезаемо нарастващото усещане 

на взаимосвързаност и взаимозависимост 

между обектите и субектите в системата на 

международните отношения.  Тук трябва да се 

отбележи, че глобализацията, за разлика от 

схващането на идеолозите на „глобализма“, е 

поредният етап на обществено-културното 

развитие, а не последният такъв. Налагането 

на съвременните идеи на глобализма по 

агресивен начин обаче, чрез използването на 

военна, икономическа и друга сила, не се 

различава концептуално от авторитарни и 

тоталитарни идеологии, които самите 

глобалисти отричат и твърдят, че са победили 

собственоръчно. Такова агресивно налагане 

на тази идея се осъществява чрез лансирането 

на неолибералния модел на икономическо и 

социално развитие като наи -добра, а в 

последствие и като „единствена“ възможност 

пред националните държави. В културно 

От „агресивен глобализъм“ към „интегриран 

регионализъм“ 

Иван Рабаджиев * 

1 Global Transformations: Politics, Economics and Culture David Held, p.15  
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отношение се правят успешни опити за 

вменяване на ценности, които просто са 

несъвместими с порядките в определени 

общества. Способи за налагане на „агресивния 

глобализъм“ биха могли да бъдат 

икономически санкции, международна 

изолация, пропагандна вои на, а когато те не 

сработят, се стига до военна интервенция и 

сваляне на режими по един или друг начин и 

под един или друг претекст.  

 

Феноменът на интегрирания 

регионализъм 
 

Интересен поглед върху процеса на 

глобализация предоставя Владислав 

Иноземцев. Според него, в основата на 

глобализацията всъщност седи процесът на 

регионализация. Това е така, защото 

промените в глобален мащаб се извършват от 

икономически наи -силните страни. Тези 

промени не ликвидират границите, а дори 

напротив. Регионалното развитие в света 

придава акцент върху икономическите 

връзки и заздравява формирането на 

регионални блокове. Ролята на икономиката 

тук е далеч по-голяма от тази на политиката. 

По такъв начин идеологията на „глобализма“ 

представлява идея, призвана да използва 

процеса на глобализация, ръководен от 

икономически мощните САЩ, за да обоснове 

формирането на еднополюсен свят,  при  това  

в  качеството  на  наи -справедлив, ако не 

идеален модел на  световния порядък2. 

Регионализацията не е толкова богата 

на дефиниции, както глобализацията. Според 

Ирина Бусигина – професор и доктор на 

политическите науки в Московския държавен 

институт за международни отношения, тя е 

процес на преразпределение на властови 

компетенции, придаващи държавни функции 

на регионално равнище. Това от своя страна 

налага появяването и развитието на 

институционални формирования, които имат 

своята роля в процеса на взимане на решения 

на национално и наднационално ниво3.  

Регионът е системно структурно 

обединение, което включва изградени в 

икономическо, социално и политическо 

отношение елементи, характеризиращи се с 

определено ниво на суверенност. 

Системообразуващите фактори са географски, 

политически, етно-културни, религиозни, 

военно-отбранителни. За да се разбере 

характерът на модерните регионални 

процеси, то би следвало да се направи опит да 

се достигне до ясна дефиниция и за 

интеграцията.  

Интеграцията, разглеждана в контекста 

на регионализацията, предполага еволюирала 

форма на сдружаване на два или повече 

субекта, която дава на народите 

възможността да определят колективната си 

идентичност. Така например днес французи и 

германци заедно заявят: „Ние сме европеи ци“. 

Тук се забелязва нова качествена разлика 

между глобализма и интегрираният 

регионализъм. Както отбелязва Самюъл 

Хънтингтън в известният си труд „Сблъсъкът 

на цивилизациите и преобразуването на 

световния ред“, ако по време на Студената 

вои на важният въпрос е бил „На чия страна 

си?“, то в днешно време много по-актуално 

звучи „Кои  си?“4. Авторът също твърди, че 

народите вече търсят обединение, което не е 

наложено от идеология, а от търсене на 

2 Вж.  Иноземцев,  Владислав.  Глобализация:  Иллюзии  и  реальность, Свободная  мысль-ХХІ,  2000,  No  1, стр.  33.  
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Регионализация  
4 Хънтингтън Самюъл.  Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, Обсидиан, 1996, стр. 147  
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културна идентичност. Интеграцията, 

извършена като бавен, понякога мъчителен, 

но осъзнат и целенасочен процес, дава 

възможността за създаване на общност и на 

изясняване на общи, наднационални 

интереси, които могат да накарат народи, 

воювали кърваво в миналото, да работят за по

-добро бъдеще в настоящето.  

Очевидно е, че както глобализмът, бил 

тои  агресивен или не, така и регионализмът, 

като системни понятия, намаляват ролята на 

държавния суверенитет. Регионалната 

интеграция създава условията за сливане на 

институции, превръщаи ки ги в наддържавни, 

което не само консолидира интересите на 

участниците, но и размива границите между 

самите участници. Интегрираният 

регионализъм създава общности с външни 

граници, които отделят образуваните 

общности от останалия международен свят. В 

този модел обаче не се предполага „изнасяне 

на идеологията“ и принципите на интеграция, 

какъвто е случаят с неолибералния модел, 

налаган от САЩ. 

Тъи  като Европеи ският съюз е много 

добър пример за регионално интегриран 

субект на международните отношения, кои то 

вече е утвърден от времето, въпреки 

небезоснователните критики за „политическо 

джудже“, имаме основания да твърдим, че 

резултатът от интеграцията е нарастването 

на неговото колективно влияние и 

възможности. Поне на теория, ЕС има 

необходимия икономически, културен и 

политически ресурс да поставя въпроси в 

световния дневен ред, да създава 

единодеи ствие между страните-членки в 

конфликтни ситуации и да защитава 

икономическите си интереси. Разбира се, 

процесът на изграждане на ЕС все още не е 

завършен и тепърва предстои адаптиране на 

Съюза към формиращия се многополюсен 

модел на международните отношения. 

Преход и трансформация на 

системата 
 

През 2018 г. ние сме преки свидетели на една 

система от международни отношения, която 

вероятно не е била толкова динамична през 

цялото съществуване на човешката история. 

Доказателства откриваме в значими събития, 

които се случват само в рамките на няколко 

години: Президент на най-влиятелната 

страна в света стана човек, който не се 

вписва в определението „ортодоксален 

политик“; Обединеното Кралство реши, чрез 

допитване до народа, да напусне ЕС, в който 

беше движеща политическа и икономическа 

сила; най-голямата държава в света се 

завърна към „реалполитиката“ и изглежда 

международното право не е в състояне да 

възпрепятства това; Северна и Южна Корея 

се опитват да създадат атмосфера на 

сътрудничество. Динамиката и 

трансформациите на системата в настоящето 

са резултат от развитието, еволюцията и 

налагането на идеология на „глобализъм“ 

през последните десетилетия и особено след 

края на двуполюсния модел на 

международните отношения и сигурност 

преди почти тридесет години.  

Краят на Студената вои на бележи 

началото на т.нар. еднополюсен модел, кои то 

е доминиран от единствената страна, която 

може безспорно да се определи като глобална 

суперсила – Съединените американски щати. 

Динамиката на днешната система обаче води 

до промяна в статуквото, която е видна и 

дискутирана от все повече изследователи. 

Очевидно е, че еднополюсният модел изпитва 

сериозни затруднения. Самата американска 

нация като че ли усеща негативите от това да 

бъдеш „световен жандарм“. Американците 

вече не са много убедени колко позитиви 

извличат от ролята си на „лидер на свободния 
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свят“ и „наи -голям износител на демокрация“. 

Наи -добър пример в това отношение е 

победата на президента Доналд Тръмп, кои то 

при встъпването си в длъжност обяви, че ще 

следва външна политика под наслов „Америка 

на първо място“. Конкретните и реални 

деи ствия на Тръмп, водещи до съществена 

промяна в международната политика, все още 

са обект на интерпретация и анализа, но 

звученето на този лозунг от подобна трибуна 

– Капитолия във Вашингтон, е ясен сигнал в 

тази посока. 

Въпросът, кои то е на дневен ред, е – 

какъв ще бъде следващият модел на 

международни отношения и наи -вече на 

международната сигурност ?  

Мнозина учени и изследователи 

споделят мнението, че Студената вои на и 

т.нар. двуполюсен модел е бил далеч по-

сигурен и спокоен, въпреки открития 

антагонизъм между двата полюса. Всеобщата 

заплаха от нова Световна вои на и масовата 

тревога от възможен ядрен апокалипсис, 

възпират агресията между двата блока до 

ниво закани и риторика, които са 

предназначени по-скоро за вътрешна 

консумация.  

Една от причините, която крепи 

устоите на еднополюсния модел е, че другите 

страни не желаят да се конкурират и да 

влизат в състезание с все още наи -бързия кон 

на хиподрума. Те предпочитат да 

концентрират усилията си в преследването на 

регионални, вместо глобални цели. Бавната, 

но неизбежната смърт на еднополюсния 

модел би трансформирала системата на 

международни отношения и сигурност в 

многополюсна такава, която ще бъде 

съставена от регионални центрове на сила, 

променящи своето поведение и цели в 

контекста на международния дневен ред. 

Новите регионални блокове и 

центрове на сила 
 

Оформящите се центрове на сила във вакуума, 

оставен от липсата на „световен полицаи “, ще 

доведе до появата на нови и възкръсването на 

стари регионални лидери. В следващите 

редове ще бъде направен опит за очертаване 

на някои от по-изявените регионални играчи, 

като този труд няма претенцията за детаи лно 

изложение на всички страни и прогнозиране 

на тяхното развитие. 

На първо място разбира се трябва да се 

постави Китаи , като нова глобална 

икономическа суперсила. Пекин обаче не 

разполага с възможностите на Вашингтон да 

проектира военна сила върху света. А 

изглежда и че китаи ските лидери не са 

особено заинтересовани от заместването на 

САЩ като „световен жандарм“. Пекин има 

интерес от задълбочаване на икономическото 

взаимодеи ствие със своите съседи, което 

намира изражение в напредналите преговори 

за установяване на зона за свободна търговия 

с Южна Корея и Япония. Китаи ската народна 

република също играе ръководна роля в 

Шанхаи ската организация за сътрудничество 

(ШОС), която преследва целите на 

предотвратяване на конфликти в Евразия и 

установяване на регионално сътрудничество 

в разнородни сфери. 

Руската федерация също излиза на 

преден план като своеобразна „регионална 

суперсила“. Страната няма потенциал да 

измести САЩ, заемаи ки тяхната роля, но пък 

неи ният регион се простира от Източна 

Европа до Беринговия проток, граничеи ки с 

познатия от историята т.нар. Път на 

коприната. Икономиката на страната, която 

разполага с понастоящем неизмерими 

природни ресурси, не успява да въплъти това 

богатство във висок стандарт на живот на 
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жителите си, а наи -развитият производствен 

сектор е военната промишленост. В същото 

време обаче е очевидно, че на 

международната сцена Русия е преживяла 

загубата на Студената вои на и отново е 

фактор, с кои то всички трябва да се 

съобразяват. Това, което трябва да се 

отбележи е, че Русия е регионална сила, но 

неи ният регион е огромен и обхваща по-

голямата част от суперконтинента Евразия. 

До този момент усилията на страната да 

създаде привлекателен проект за регионална 

интеграция не дават особени резултати. 

Месианската роля на руското общество, 

изкарвана на преден план от изследователи 

като Александър Дугин и създаването на 

Евразии ския съюз засега не успяват да 

създадат видима регионална интеграция. 

Прави впечатление, че след преобладаващия 

атеистичен комунизъм, страната изкарва на 

преден план православието като стълб, върху 

кои то се крепи руската социо-културна 

принадлежност. Следващите десетилетия ще 

покажат до каква степен Федерацията  ще 

приложи интегриран регионализъм от свои  

тип и какво бъдеще ще има регионалния 

проект, доминиран от Москва. 

Като регионална сила от доста време 

насам се откроява и Република Турция. 

Силните и  демографски и икономически 

показатели вещаят добро бъдеще. Във военно 

отношение страната е от наи -стабилните в 

света с армия, която е втора по численост в 

НАТО. Стратегическото разположение на 

страната и  е давала и продължава да дава 

възможност да се извлича полза от 

географското си положение. Тя граничи с два 

региона, които са съответно икономически 

мощен и конфликтен – Европеи ският съюз и 

Близкият изток. Голямата мощ на Турция я 

превръща в един от естествените участници в 

решаването на конфликтите в Близкия изток. 

След декларираното от американския 

президент намаляване на участието на САЩ в 

региона, Турция ще има прогресивно 

решаващо значение в регионалните 

конфликти и баланса на силите, наред с други 

страни, които могат да се определят като 

сериозни регионални играчи, например 

Ислямска република Иран. 

Също като Турция, Иран е в изгодно 

положение, що се касае до неи ното 

демографско развитие. В икономическо 

отношение може да се забележи известно 

оживление в страната, след смекчаването на 

санкциите, наложени от страна на САЩ. 

Освободеният финансов ресурс обаче в голяма 

част се пренасочва, за да се финансират 

военните и политически операции, в които 

Иран участва на територията на Сирия и 

Близкия изток като цяло, а не за 

повишаването на жизнения стандарт в 

страната. Тепърва предстои да видим какъв 

ефект ще има излизането на САЩ от ядрената 

сделка с Иран върху регионалната 

геополитика. 

И трите изброени страни – Русия, 

Турция и Иран – имат необходимото влияние, 

за да се установят като притегателен център и 

да създават регионални съюзи и коалиции от 

заинтересовани страни. Бидеи ки бивши 

империи, те разполагат с необходимото 

историческо наследство, за да са притегателен 

център за хора и идеи.  

В следващите редове ще се обърне 

внимание на организации, които са 

предприели реални стъпки по установяването 

на интегриран регионализъм. Освен ЕС, 

такива са Меркосур (Mercado Comu n del Sur), 

АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна 

Азия) и НАФТА (Северноамериканско 

споразумение за свободна търговия). Разбира 

се, политическото обединение в рамките на 

тези организации не достига до нивото, което 
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е достигнато от страните на Стария 

континент5.  

През 1991 г. Аржентина, Бразилия, 

Парагваи  и Уругваи  създават Южен общ пазар. 

От 1996 г. към него със статус на асоциирани 

членове се присъединяват Чили, Боливия, 

Колумбия, Еквадор и Перу. Между петте 

страни съществува зона за свободен обмен 

като първа стъпка за пълно изграждане на 

общия пазар6. МЕРКОСУР обединява 250 

милиона население и повече от 75% от общия 

БВП на Южна Америка. Организацията има 

потенциал за по-нататъшна регионална 

интеграция, тъи  като страните в нея споделят 

известна културна идентичност и търсят 

икономически растеж. 

АСЕАН е организация, която 

сдружава 10 страни от Югоизточна Азия в 

икономически, културен и политически 

аспект7. Също като МЕРКОСУР и в по-малка 

степен ЕС, организацията среща трудности 

в по-нататъшното си интегриране и 

утвърждаване като обединен субект на 

международните отношения. Добрите 

икономически показатели обаче улесняват 

работата и идеите в тази посока. 

Благоприятна прогноза за още по-добро 

икономическо развитие в бъдеще е 

изместването на световната търговия от 

Атлантическия към Тихия океан.  

Развитието на АСЕАН и на другите 

изброени тук организации и държави 

показват, че преминаването от „агресивния 

глобализъм“ към „интегриран регионализъм“ 

няма да се случи за една нощ. Преходният 

момент, в кои то се намираме е характерен с 

липсата на „правила на играта“, докато 

предишният е имал доста стриктни такива. 

Подходящ пример за тази теза е появата и 

апогеят на феномена наречен международния 

тероризъм в последните десетилетия8. За 

един несистемен субект в международните 

отношения, какъвто са терористичните 

организации, е далеч по-лесно да се появи, 

развие и да деи ства в такава обстановка, 

отколкото в среда, в която традиционните 

субекти – националните държави, са с 

подчертан суверенитет за сметка на 

глобализацията. Алексеи  Фененко9 отбелязва, 

че от 70-те години на ХХ век съвременният 

свят навлиза в т.нар. „низходящ цикъл на 

Кондратиев". Тои  се характеризира с по-бавно 

техническо развитие, липсата на значим 

икономически растеж, циклични и болезнени 

икономически кризи, а също така и естествен 

скептицизъм за бъдещето. Тои  счита, че е 

голяма вероятността през 40-те и 50-те 

години на ХХІ век светът да навлезе във 

„възходящ цикъл на Кондратиев", чиито 

основни характеристики биха били 

надпреварата в сферата на научно-

техническите открития, по-бързият 

икономически растеж, способността за 

осъществяване на икономически пробиви и 

налагането на идеология на неограничения от 

нищо растеж. Според мен е много е вероятно в 

началото на ХХІІ век възходящият цикъл на 

човешкото развитие и  да достигне своя 

апогеи , създаваи ки всички условия, които 

днес не могат да бъдат прогнозирани с 

5 https://books.google.bg/books?id=KntUDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%
D1%80+%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%
B0&source=bl&ots=3OrhetilkI&sig=76azlGht5sFa5nvRkxUPbTTmwsU&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwjLxPHl65PbAhXDa1AKHfPcByEQ6AEIWTAG#v=on
epage&q=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80%20%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%
D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&f=false [21.5.2018]  
6 http://www.mercosur.int/ [21.5.2018]  
7 http://asean.org/ [21.5.2018]  
8 http://pricegraphicarts.tripod.com/WorldWideTerrorism/id2.htm [21.5.2018] 
9Преподавател в Московския държавен университет "Ломоносов"  

ЮНИ 2018 

https://books.google.bg/books?id=KntUDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80+%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=3OrhetilkI&sig=76azlGht5sFa5nvRkxUPbTTmwsU&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwj
https://books.google.bg/books?id=KntUDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80+%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=3OrhetilkI&sig=76azlGht5sFa5nvRkxUPbTTmwsU&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwj
https://books.google.bg/books?id=KntUDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80+%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=3OrhetilkI&sig=76azlGht5sFa5nvRkxUPbTTmwsU&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwj
https://books.google.bg/books?id=KntUDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80+%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=3OrhetilkI&sig=76azlGht5sFa5nvRkxUPbTTmwsU&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwj
https://books.google.bg/books?id=KntUDwAAQBAJ&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80+%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0&source=bl&ots=3OrhetilkI&sig=76azlGht5sFa5nvRkxUPbTTmwsU&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwj
http://www.mercosur.int/
http://asean.org/
http://pricegraphicarts.tripod.com/WorldWideTerrorism/id2.htm
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достатъчна точност, за окончателното 

формиране и установяване на новия световен 

ред. 
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