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МЕЖДУНАРОДНИК 

 Скъпи читатели, имаме удоволствието да ви приветстваме на страниците на бр. 6 на младежката 

платформа за международни отношения на Студентски дипломатически клуб при СУ „Св. Климент 

Охридски“ – сп. „Международник“! 

 Този брой е особено важен за нас, не само защото вече са нужни две ръце, за да се преброят 

изданията, върху които нашият екип работи отдадено и неуморно. Въпреки редица трудности и 

предизвикателства, през месец декември 2018 г. отбелязваме две години от нашия първи брой! За този 

период ние успяхме да поместим в нашата платформа 39 анализи и разработки от 23 млади активни 

хора, заинтересовани от заобикалящия ги свят и процесите, които протичат в него. Общо 282 страници! 

 Целите, които нашето издание преследва, са насочени към всички млади хора в България. Те 

включват изграждане на компетенции в сферата на международните отношения, тяхното поле за изява 

и манифестация. „Международник“ е платформа за формулиране на идеи и техния обмен. Списание, 

което предлага прозорец към света през очите на българската младеж. 

В настоящия брой нашите автори са все така амбициозни и безстрашни в разглеждането на комплексни 

теми, които представляват предизвикателство дори за най-добрите анализатори и политически лидери 

на нашето време.  

 Две от статиите, които ще откриете на нашите страници, засягат Китай – нарастващата роля на 

„Поднебесната империя“ в развиващия се свят и международните икономически отношения като цяло.  

 Особено внимание нашите автори са обърнали и на Европейския съюз. Разгледани са неговото 

концептуално развитие, настояще и перспективи; проблемът с религиозния тероризъм и неговите 

потенциални решения и ред други въпроси. Прави впечатление, че независимо един от друг, под една 

или друга форма, накратко или нашироко, нашите автори са повторили едно и също твърдение — 

Европейският съюз върви напред посредством кризи! Анализаторите, които ще срещнете тук, не се 

плашат от тях и не се свенят да посочат проблемите, да предложат оригинален поглед и иновативни 

решения. 

 Кризите са част от естествения път на индивидите и обществените структури. Въпреки всички 

негативни последствия от тях, те ни дават възможност да идентифицираме проблемите си и да насочим 

усилията си към тяхното разрешаване. Преодоляването на кризите е това, което ни позволява да 

направим следващата стъпка в своето развитие. Именно затова ние трябва винаги да сме готови точно 

да посочваме проблемите си и да търсим най-ефективните способи за тяхното разрешаване. 

 С поглед, устремен към предстоящата 2019 г. искаме да пожелаем на нашето общество да бъдем 

по-сплотени, по-мъдри и по-целеустремени. Съществува надеждата, че някой ден, талантливите млади 

специалисти в България ще могат да адресират и кризата на модерната българска държавност. 

 

 Екипът на списание „Международник“ ви желае весело посрещане на Коледните и 

Новогодишните празници!  

 

 Приятно четене… 

Прогрес чрез кризи 
Въведение към брой 6 на сп. „Международник“ 

Венцислав Съботинов, редактор 
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ДЕКЕМВРИ 2018 

Като че ли на Ницше принадлежаха 

думите, че онуи  „което пада, то трябва дори да 

се блъсне! Всичко днешно пада, срива се – кои  

би желал да го задържи!”1.  Двустишие, което, 

като че ли болезнено обрисува актуалната 

ситуация в обществения и политически живот 

в Европа. „Пада“ ли наистина концептуалната 

основа на интеграционния проект 

„Eвропеи ски съюз“ и къде бихме могли да 

търсим причините за това?  

Натоварените с премерен оптимизъм 

обещания за стабилно и еднопосочно 

развитие, нееднократно повтаряни в 

разнолики превъплъщения на политическия 

дискурс, като че ли са заплашени от 

въздеи ствието на редица фактори – 

мигрантската криза, продължаващата 

икономическа нестабилност, „Брекзит“, 

надигащите се краи но десни популистки 

движения, търговската вои на между САЩ и 

Китаи 2 и т.н. Диагностицирането и „борбата“ с 

тези и други симптоми обаче не дават нито 

ясна представа за генезиса на кризисната 

ситуация, нито предоставят обозрими 

хоризонти за справянето с нея. И ако се 

„сриват“ основите, не възниква ли усещането, 

а и нуждата, да се погледне не толкова 

„отвън“, колкото „отвътре“?  

Все питания, провокиращи промисляне 

на съдържанието на словосъчетанието 

„концепция за Европеи ския Съюз“, включващо 

– както предпоставят други случаи на подобен 

анализ – и елементи от биографичен преглед 

на „порастването“ на европеи ския 

интеграционен проект. Непренебрежими са 

някои ключови „болезнени“ аспекти, с които 

се е сблъсквала и наи -важното, е успявала да 

надмогне „общността“, както и някои от 

основните теоретични концепции, опитали се 

да обяснят случващото се в исторически 

контекст, а от там и в настоящето. И още – кои  

би могъл да неглижира въпроса, дали и в 

каква степен „сривът“ може да бъде адресиран 

градивно, търсеи ки отговор в  съвременните 

възгледи за това защо се  „срива“ 

концепцията. 

 

Концептуални основи при 

зараждането на европейската 

общност 

 

Още през 50-те години на XX в., едва 

надигналата се от руините на Втората 

световна вои на (ВСВ), Европа е на прага на 

съдбовен избор, налагащ концептуално 

осмисляне – възвръщане към „статуквото“ на 

отколе господстващия принцип на „баланс на 

силите“, или лимитиране на ново 

пространство в международните отношения 

Срив на концепцията за ЕС — път към края или 

възможност за ново начало 

Ива Тошкова * 

1 Ницше,Ф. „Тъй рече Заратустра“ , „За вехти и нови скрижали” част 20, https://chitanka.info/text/24771/66 [10.10.2018 г.] 
2 McHugh,D. “Brexit, Italy, trade: Risks piling up for Europe’s economy”, Washington Post, 16.11.2018  

https://chitanka.info/text/24771/66
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(МО), нуждаещо се и от идеи но оформяне, от 

платформа за себеутвърждаване на нов 

„колективен субект” на международната 

сцена. Избор, кои то до голяма степен е 

предопределен от духа на времето – 

завръщането към традиционно натоварените 

с конфликтност отношения, довели до две 

катастрофални вои ни, е немислимо, не просто 

в европеи ски, но и световен мащаб3. 

Междувременно, структурното равнище на 

центросиловите отношения, формиращо вече 

биполярния свят, отрежда на Европа ролята 

на арена за „противоборство“ между двата 

блока. Още с края на ВСВ, макар под формата 

на помощ за възстановяване чрез плана 

Маршал4, САЩ постепенно налага своето 

икономическо влияние, фактически 

поставяи ки под контрол 

западноевропеи ските пазари.  

Тогавашната Европеи ска общност за 

въглища и стомана бива ръкоположена като 

кризисен проект с две ясни цели – за опазване, 

ако не на глобалния, то поне на регионалния 

мир. Не чрез пасивност или отстъпки пред 

потенциални агресори, както в междувоенния 

период, а чрез целенасочени, добре 

премислени и общоприети деи ствия на 

контрол и интеграция на основните за 

военнопромишления комплекс отрасли. И не 

на последно място, прагматично обезпечаване 

на икономически просперитет в същите тези 

ключови области. Проектът на Моне и Шуман5 

дава бърз резултат, макар неговата 

ефективност да е затворена само в областта 

на икономическите процеси. 

Закрепеният с договора от Рим „общ 

пазар“6, причислява ранното развитие на 

интеграционния процес към 

неофункционалистката школа, положена 

върху класическия функционализъм и 

икономическото коопериране на Д. Митрани и  

Б. Беласа. Интеграцията, пречупена през 

призмата на неофункционализма, е 

представена като целева деи ност за 

сътрудничество в консенсусни области на 

обществения живот7. Във фокуса на теорията, 

и традиционната, и „нео-“,е т.нар. „ефект на 

преливането“ (spill-over), предполагащ 

стартиране на интеграционните процеси 

първо в икономическата, а впоследствие 

разпростирането им и в други 

общественозначими сфери. Тоест, чрез 

увеличаване на контактното поле на 

сътрудничество, интегриращите се субекти 

увеличават взаимозависимостта си, 

постепенно прехвърляи ки правомощия на 

наднационални органи за управление на 

интеграционната общност. Генерираната 

зависимост между интегриращите се субекти 

ерозира автономността им, включително и в 

стратегически области от първостепенно 

национално значение, а и нерядко провокира 

чувство за непълноценност на водените 

политики, както на национално, така и на 

наднационално ниво.  

 

Кризи в концепцията и развитието 

на европейския проект 

 

Провалът на конфедералистките идеи, 

представени в „плана Фуше“8, предлагащ 

платформата за „Европа на отечествата“, 

както и възникналата през 1965 г. „криза на 

3 Като основна цел в преамбюла на Устава на ООН, подписан още през юни 1945г., е записано “…да избавим идните поколения от бедст-

вията на войната…”,“Charter of the United Nations”, 26.06.1945 http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html [10.10.2018 г.]  
4 CVCE. European NAvigator. Étienne Deschamps, 08.07.2016  
5 Декларацията на Шуман - 9 май 1950 г. https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_bg  [12.10.2018]  
6 Договор за създаване на Европейската икономическа общност, 25.03.1957 г. http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/in-the-past/

the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome   [13.10.2018 г.] 
7 Сивов, В., “Европейската интеграция – концепции и подходи”, Списание „Югозападни листи”, бр.1, 2005, Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, Философски факултет, стр. 133  

http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_bg
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome
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празния стол“9, която практически 

парализира Eвропеи ската икономическа 

общност, са примери за първи съществен 

сблъсък на младата „общност“ с концептуални 

брожения.  

„Планът Фуше“, лансирал идеята за 

промяна на идеи ната основа в посока 

установяване на по-скоро 

междуправителствено сътрудничество, чрез 

провеждане на редовни срещи на върха и 

„ефект на преливането“ към интегриране в 

политическата сфера, среща съпротивата на 

останалите държави от Европеи ската 

икономическа общност, по-скоро 

деклариращи „принадлежност” към 

наднационалната идея.  

Сходни са причините и за „кризата на 

празния стол“ – намерила израз в 

несъвместимостта на 

интерговернменталистът генерал дьо Гол, 

изповядващ идеята за задълбочаване на 

сътрудничеството между отделните 

национални правителства и опитът на 

Комисията да маневрира чрез засилване 

наднационалните белези на общността в духа 

на супранационализма. След седем месеца, в 

които Франция отказва да участва в 

заседанията на Съвета на министрите, 

„кризата на празния стол“ е разрешена с т.нар. 

Люксембургски компромис10, предвиждащ 

забавяне на интеграционната инерция и 

отстъпки по исканията на дьо Гол. 

Фактически се преминава към гласуване с 

квалифицирано мнозинство, но само по 

въпроси, които не се считат „жизнено важни“ 

за страните членки, в противен случаи  се 

изисква единодушие. Чрез въвеждането на 

това своеобразно „вето“, „интеграционния 

проект“ елегантно е върнат в лоното на 

междуправителственото сътрудничество. 

Друга „криза“, смутила общността, а по-

късно и Съюза, датирана от средата на 70-те 

години, е кризата-проекция на актуалния и 

днес проблем за „демократичния дефицит“, 

детерминирана от неосведомеността на 

гражданите и липсата на прозрачност в 

процеса на вземане на решения на високо 

ниво. Разрешаването и  е привидяно в 

първоначални стъпки, предвиждащи преки 

избори за „Парламентарната асамблея“. 

Първите реални решения дава въведеното с 

договора от Маастрихт11 „европеи ско 

гражданство“. Изрично записани, нормативно 

закрепени, права на ниво индивид, които 

предоставят възможност на гражданите да 

участват, макар и индиректно в 

управленските процеси чрез достъп до 

информация, пасивно и активно избирателно 

право, внасяне на петиции в Парламента, 

въвеждане фигурата на омбудсмана и т.н. 

Въпреки това, въвеждането на института на 

европеи ското гражданство, в ролята му на 

допълващ националното, заедно с останалите 

реформи, не успя да преодолее 

„демократичния дефицит“, кои то впрочем е и 

сред водещите вътрешни предпоставки за 

концептуалната нестабилност и все по-

осезаемите евроскептични нагласи. 

И докато в края на XX и началото на XXI 

в. „европеи ската концепция” изглежда отново 

преживява своята „младост”, преизпълнена с 

енергия за задълбочаване интеграцията 

между националните държави, то провалът на 

проекта за европеи ска конституция12, като че 

ДЕКЕМВРИ 2018 

8 Teasdale,A., “The Fouchet Plan: De Gaulle’s Intergovernmental Design for Europe”, LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series, 10.2018 

http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper117.pdf  [13.10.2018 г.] 
9 Multimedia Centre, European Parliament , “History: The Empty Chair Crisis”, 12.07.2010, https://multimedia.europarl.europa.eu/en/history-the-

empty-chair-crisis_V001-0005_ev [13.10.2018 г.] 
10 Bajon,P., “The Legacy of the Luxembourg Compromise, 1966–1986”, Max Planck Institute for European Legal History, https://www.rg.mpg.de/

research/the-legacy-of-the-luxembourg-compromise-1966-1986  [18.10.2018 г.] 
11 Договорите от Маастрихт и Амстердам http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/3/договорите-от-маастрихт-и-амстердам  

http://www.lse.ac.uk/european-institute/Assets/Documents/LEQS-Discussion-Papers/LEQSPaper117.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/history-the-empty-chair-crisis_V001-0005_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/history-the-empty-chair-crisis_V001-0005_ev
https://www.rg.mpg.de/research/the-legacy-of-the-luxembourg-compromise-1966-1986
https://www.rg.mpg.de/research/the-legacy-of-the-luxembourg-compromise-1966-1986
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ли всъщност изправи не само ЕС, а и самата 

идея за „Европа“ пред пропастта. Поредният 

опит да се смени дотогава деи стващия 

неофункционалистки интеграционен модел с 

предложената концепция за федерализация, 

довежда до отрезвяващото деи ствие на 

негативния вот на гражданите на две от 

страните основателки – Франция и 

Нидерландия13. 

Шест години са нужни на „общността” 

да съумее да разплете Гордиевия възел и 

отново да преформулира концептуалните си 

устои в последното до този момент 

преразглеждане на учредителните договори, а 

именно договорът от Лисабон14. Договор, 

провокирал усещане за поредния механично 

пришит концептуален проект, опитващ се и да 

запази нещо от „старото” и да успокои 

надигащите се страсти, предлагаи ки нови 

хоризонти за развитие. Усещане, 

допълнително подплатено от липсата на ясна 

политика по отношение на ключови за 

интересите на играчите в международните 

отношения проблематики, в това число 

сигурността и отбраната. 

 

Концептуалната картина в 

теоретична рамка 

 

От теоретична гледна точка е налице 

сблъсък между три индивидуални 

направления, имащи претенции за „приноси“ 

към концептуалната основа на 

интеграционните процеси в ЕС – 

федерализъм, неофункционализъм и 

интерговернментализъм. Като че ли в 

„борбата“, макар и не напълно и не по 

отношение на всички проблеми, се 

утвърждава неофункционалисткото 

направление. Съпътствало Съюза през цялото 

му развитие, то се крепи на три основни цели: 

да се максимизира икономическия потенциал, 

както на отделните държави, така и на цялата 

общност;  да се максимизира политическия 

потенциал, мислен като способност за 

реализиране на националните интереси, 

посредством по-силния многосъставен субект 

на МО; и не на последно място, да се 

предотвратят бъдещи потенциални 

конфликти между интегриращите се 

елементи. Всяка от трите цели е 

непосредствено обвързана с другите две – 

между  тях съществува кръгова зависимост: 

осъществяването на дадена цел е както 

предпоставка, така и последствие от 

осъществяването на другите две. 

Портфеи лът от теоретичните 

постановки, опитващи се да промислят 

европеи ския интеграционен модел, по 

същество рефлектира историческите събития 

– те не са били определящи за концептуалната 

основа на интеграцията, а са се опитали 

постфактум да обяснят логиката на 

процесите. Така например, нито Жан Моне, 

нито Робер Шуман, още по-малко, кои то и да е 

политически практик, не е промислял идеите 

си през призмата на определена теоретична 

школа. Напротив, всяко едно от 

предложените, а и приложени, от тях 

решения, се е основавало на политически нюх 

и преценка за нуждите на конкретния момент. 

Едва впоследствие, на базата на вече 

историческите факти (или успоредно с тях), 

редица учени са пробвали да „моделират“ и 

теоретизират деи ствителността.  

12 Podolnjak, R. “Explaining the Failure of the European Constitution: A Constitution-Making Perspectiv“, 02.2007, https://www.researchgate.net/

publication/228235434_Explaining_the_Failure_of_the_European_Constitution_A_Constitution-Making_Perspective [20.10.2018 г.] 
13 “Dutch say 'devastating no' to EU constitution”, The Guardian, 2.06.2005, https://www.theguardian.com/world/2005/jun/02/eu.politics  

[20.10.2018] 
14 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 

2007 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT  [21.10.2018 г.]  

https://www.researchgate.net/publication/228235434_Explaining_the_Failure_of_the_European_Constitution_A_Constitution-Making_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/228235434_Explaining_the_Failure_of_the_European_Constitution_A_Constitution-Making_Perspective
https://www.theguardian.com/world/2005/jun/02/eu.politics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
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Проблемът за „европейската 

идентичност“ 

 

Второто десетилетие на XXI в. отново е 

белязано от кризисна ситуация, чии то 

интимен профил е постижим чрез осмисляне 

на проблематизиращите фактори, довели до 

разгръщането и . Наистина, непренебрежимо е 

влиянието на външните фактори, като 

мигрантската криза или нарастването на 

напрежението по границите (Украинската 

криза), например, но по-полезно би било 

отразяването им в светлината на 

катализатори на вече започнали кризисни 

процеси, а не като основна причина за 

възникването им. Нароилите се 

разнопрофилни „кризисни“ моменти15, като че 

ли подкрепят и изходната хипотеза за 

изначалния про-кризисен характер на 

европеи ския проект. Концептуалната криза е 

мислима като сбор от множество микро-

кризи, включително криза на идентичността, 

криза на доверието и легитимността, криза на 

фрагментацията и пр. 

Първият аспект на концептуалния 

„срив“ е разположен на плоскостта на идеи но-

ценностни рефлексии, или иначе казано – 

„идентичността“ на Съюза. Възраждането на 

национализмите, набирането на все повече 

поддръжници от популистките партии в 

европеи ските държави, вътрешната 

фрагментация по редица белези, 

нарастващото недоволство и липса на 

консенсус относно ключови провеждани 

политики, могат да бъдат диагностицирани 

като основни симптоми, алармиращи за 

деструктивни процеси, засягащи 

концептуалната идентичност на Съюза. 

Проблематизиращите процеси могат да бъдат 

мислени в посока „отвътре-навън“, без да се 

омаловажава тежестта на факторите на 

външната среда или от други подсистеми – 

например, икономическата.  

Разбира се, твърде краи но би било 

твърдението, че ЕС не притежава каквато и да 

е платформа, върху която да изгради 

идентичността си, поне поради две причини. 

Първо, за концептуалните устои 

свидетелстват записаните в учредителните 

договори и техните последвали „поправки“ 

принципи, ценности и идеи, които обаче, се 

разпростират само до сърцевината на идеи но-

институционалния конструкт, а именно 

устрои ството на съюза, (пример за това е 

„храмовата структура“, предложена с договора 

от Маастрихт), институционалната рамка, 

формалните процедури, процесът на взимане 

на решения и т.н. И второ, самият „хибриден“ 

характер на Съюза като субект на МО, носещ 

белезите и на държава, и на международна 

организация, но в същото време същностно 

изцяло нов субект, претендиращ за прецедент 

в човешката история.  

Трудно разпознаваеми са опитите за 

портретиране на интимната същност на 

Съюза – особено в онзи негов ипостас16, 

преизпълнен с високопарни слова като 

„европеи ско гражданство“, „европеи ски 

ценности“, разположили се удобно и в 

дискурсивните практики на множество 

политически лидери. Неизбежно възниква 

питането – не са ли т.нар. „европеи ски“ 

всъщност „универсални“ ценности? И 

манифестираните висок морал, толерантност, 

разбиране, помощ за „изпадналите в нужда” и 

т.н, не са ли относими към ценности от 

общочовешки порядък? Значи ли това, че 

ДЕКЕМВРИ 2018 

15 Savin,L.,“10 crises of the European union”, Katehon think tank  http://katehon.com/1223-10-crises-of-the-european-union.html [23.10.2018 г.]  
16 лингвистика. Връзката между дадено име и известна величина, като културна персонификация (т.е. обектификация с персоналност) на 

обект или качество. 

http://katehon.com/1223-10-crises-of-the-european-union.html
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преди приемането си в ЕС държавата Х, 

споделила многовековната европеи ска 

култура и история, е по-малко европеи ска и 

изповядва някакви външни за Съюза 

ценности? Причините за подобни терзания – 

липсата на гранични линии, подобно на 

топографско означение, за идеи но-

ценностното наследство на т.нар. „европеи ски 

ценности“, „eвропеи ска идентичност“, 

„европеи ски човек“.  

Като че ли съвсем естествено, 

създалият се вакуум, поради липсата на ясна 

„концепция“ за собствената идентичност на 

ЕС, се запълва от антисистемни играчи, преди 

всичко, т.нар. популистките партии17, 

експлоатиращи тази проблематиката, за да 

придобият още един инструмент в борбата 

срещу европеи ския проект.  

Възникват въпроси: Къде свършва 

„националната“ и започва „европеи ската“ 

идентичност? Не претопява ли ЕС 

„националната“ идентичност на отделните 

държави и пр. – допълнително утежняваи ки 

ситуацията, за да се активизират 

обществените нагласи срещу една абстрактна 

представа за „европеи ската идентичност“, 

обвинявана в привидени от самите 

обвинители греховни изкушения.  

Кризата на идентичността, мислена 

като елемент от цялостната концептуална 

криза в Съюза, е обвързана с фрагментацията, 

наблюдавана по няколко линии. Първата 

линия е на естественото деление между 

отделните европеи ски държави, на базата на 

езикови, културни, религиозни и др. 

различия. Втората линия е тази на съзнателно 

моделирани опити за въвеждане на 

неорганични концепции за „фрагментиране“ – 

идеи за Европа „на две скорости“, за Европа 

разделена на „център-периферия“ и т.н. 

Генерира се тенденцията за разделение вътре 

в самата „общност“ и нуждата от отговор на 

въпроса „кои сме ние“18 – отново е централен 

проблем на идентичността. И докато 

понятието „европеи ски“ е изкусително 

аморфно, като реално съдържание, то 

инстинктивно, отделните държави го 

заместват с единствено сигурното – 

„национално“. Поглеждаи ки навътре в себе си, 

интегриращите се субекти рестартират 

завръщането към присъщи „реалистки“ 

атрибути (сила, интерес, анархия) и проявяват 

все по-големи своеволия във водени 

политики от Съюза, за които са делегирали 

част от властовите си правомощия. 

Влечението към еманципация от „общото“ e 

напомняне, че, въпреки неимоверните усилия 

в тази насока,  надмогването на неизменно 

присъщите на човешката природа чувства за 

съревнование и себеизява, а не подчиненост и 

уеднаквяване, е трудно постижимо.  

 

Остаряла концепция в нови времена 

 

Безпрецедентният случаи  „Брекзит“19 е 

еманация на фрагментацията, под влияние на 

възникналите центробежни сили. Като 

основна причина за тази тенденция, е 

припознаваемата механичната същност на 

интеграцията между отделните държави 

членки. Механична, мислена като наложена 

отвън, ограничена и приоритетно развивана в 

икономическите отрасли, без да се отчитат 

естествените различия и отделни интереси в 

други области.  

17 Chopin,T., „ Europe and the identity challenge: who are "we"?“ , Robert Schuman Foundation , 19.03.2018 https://www.robert-schuman.eu/en/

european-issues/0466-europe-and-the-identity-challenge-who-are-we  : [26.10.2018 г.] 
18 Пак там. 
19 Szakacs,G., Than,K., “Brexit could set damaging precedent for central Europe - economist”, Reuters, 3.06.2016, https://www.reuters.com/article/

uk-britain-eu-easteurope-idUKKCN0YP1NM [27.10.2018 г.]  

https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0466-europe-and-the-identity-challenge-who-are-we
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0466-europe-and-the-identity-challenge-who-are-we
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-easteurope-idUKKCN0YP1NM
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-easteurope-idUKKCN0YP1NM
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Важно е да се отбележи особения 

характер на т.нар. общоевропеи ски интерес, 

изграждащ своеобразен фундамент на 

съвременния ЕС. Интерес, кои то не е нито 

прост механичен сбор от партикуларните 

егоистични национални интереси, нито 

представлява осъзнатите потребности на 

общността, като такава. Възниква въпросът, 

дали идеята за общия европеи ски интерес не е 

фасадна рефлексия, зад която липсата на 

органична солидарност между 

интегриращите се елементи генерира 

нескрито напрежение, с потенциал, ако не за 

възникване на конфликти, то поне за „срив“ в 

концептуалното развитие. Драматични 

констатации, прекъснали традиционно добре 

работещата, макар и ограничена, 

неофункционалистка концепция.  

Опасността от задълбочаване на 

фрагментационните процеси, надвиснала като 

дамоклиев меч, предполага и своевременни 

деи ствия от страна на държавните и 

правителствени ръководители, за да 

предпазят Съюза от задълбочаване на 

деструктивните процеси.  

За взимането на политически решения 

от идеи но-ценностен характер,  в условията 

на комплексна, изискваща бърза адаптация 

среда, каквато е кризисната, е нужна 

определена управленска „гъвкавост“, която е 

добре илюстрирана в метафората за 

„колоездачът и танкиста“, предложена от 

немския политик и преподавател проф. 

Мартин И енике20. „Tанкистът“, пише И енике, 

„може да бъде глупав и сляп. Обратно на 

колоездачът, тои  няма нужда да се адаптира 

към досадните пречки на околната среда. 

Проблемите са „екстернализирани“ – 

насочени са извън него. „В случая на 

велосипедиста, от друга страна, проблемите 

на адаптивния начин на управление са 

напълно „интернализирани“ – засягат го 

пряко21. Метафората за „колоездачът и 

танкиста“ ясно обрисува двете алтернативи за 

поведение при кризисни ситуации, изискващи 

своевременни решения, пред които е 

изправен и ЕС. Едната – на рефлективната 

адаптация – при  която „колоездачът“ е в 

постоянна връзка с възникващите промени в 

средата, изучава ги (при нужда, дори ги 

прогнозира), избира наи -подходящия път и ги 

преодолява. Втората – на отказът от 

рефлексия и адаптивност  – при която 

„танкистът“ е дистанциран, от външния свят, 

не отчита променливите и ги приема далечни, 

незасягащи го пряко. Разликата между 

двамата е, че първият е с ясното съзнание, че 

въздеи ствието на екзогенните фактори може 

да бъде летално, докато вторият, извършва 

деи ността си, в заблуда за собствените си 

възможности в „битката“ със средата. 

Европеи ските лидери би трябвало да 

следват подхода на „колоездача“ и да 

рефлектират концептуалната криза като 

проблем на „не-актуалността“, отразяваи ки 

динамичността на постоянно променящите се 

фактори, а не непременно да я пречупват през 

призмата на „гибелта“. Всяко неотговарящо на 

времето си нещо, изисква преформатиране. 

Нима кризата на идентичността като 

концептуална основа за по-нататъшно 

развитие на общността не е била основен 

проблем, белязал цялостното историческо 

развитие на ЕС ? Осъзнаването и осмислянето 

на „неадекватността“ на концептуалните 

устои с предизвикателствата на новата 

реалност е от ключово значение, за да не се 

окажат решенията сизифови усилия, насочени 

20 Leaman,J. Loughborough University,  “Reversing the neoliberal deformation of Europe”, Chapter 1, The European Union in Crises or the Euro-

pean Union as Crises? https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-reports/2014/report-2-14.pdf  [29.10.2018 г.] 
21 Jänicke, M. “Staatsversagen: Die Ohnmacht der Politik in der Industriegesellschaft”, 1986, Munich,  

ДЕКЕМВРИ 2018 

https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-reports/2014/report-2-14.pdf%20
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срещу симптоматиката, а не срещу източника 

на „кризата“. 

„Сривът“ в концепцията за ЕС поставя 

общността пред нуждата от нов избор и дава 

възможност за равносметка на изначалната 

идея, залегнала зад интеграционния проект – 

опазване на мира и осигуряване на траи но 

сътрудничество, с цел максимизиране на 

икономическия потенциал, респективно 

печалба. Поглеждаи ки от този ъгъл, като че 

ли целта е постигната – мирът в Европа, 

между държавите членки на Съюза, не е бил 

нарушаван от ВСВ насам. ЕС е един от 

водещите икономически гиганти на 

световната сцена. Постигането на двете цели 

обаче не би трябвало да преустанови 

усилията за по-нататъшно развитие – 

респективно и на изискването за поддържане 

на концептуален континюитет. Нима мирът 

например не е бил, и няма да бъде винаги 

заплашен, поради иманентно присъщата на 

човешката природа конфликтност, която 

впрочем не е непременно затворена в наи -

негативните си проекции, но подсказва и поле 

от възможности за развитие. И още – нима 

военно-стратегическото и политическо 

развитие на Съюза също не е от значение, наи -

малкото за собствената му сигурност, а също 

за позиционирането му на международната 

сцена като равноправен „силов център“… 

 

Необходимата трансформация в 

концепцията за обединена Европа 

 

Докато преди постигането на вече 

посочените цели, е бил наличен консенсус 

относно онова, което трябва да бъде 

включено в концептуалната основа на 

„съюза”, то днес, след тяхното осъществяване, 

ЕС отново преживява екзистенциална криза – 

сигурен знак за преждевременно остаряване 

на концептуалната идея. Загубила 

гъвкавостта си и специфичните  възможности 

да надскача темпоралните рамки на 

съвремието, в което е формулирана, 

парадигмата за ЕС изисква преформатиране. 

Припознаването на някои аспекти от 

концептуалния срив като криза на 

идентичността, изправя ЕС пред питането 

„какъв иска да бъде“, т.е как визуализира 

последващия етап в развитието си. Въпрос, 

отговорите на който са експонирани върху оста  

„срив — ново начало“. На антагонистичните 

краища са разположени различни значения – от 

почти апокалиптичното привидение за закриване 

на проекта, до трансформацията, мислена като 

следващ етап на развитие. Само чрез конкретна 

представа за нова „форма“ на съществуване, ЕС 

би могъл да разпростре битието си отвъд 

обозримите хоризонти.   Сега действащият нео-

функционалистки модел за вземане на решения, 

съчетаващ в себе си белезите на наднационално 

управление и междуправителствено 

сътрудничество изисква отговорът да бъде 

търсен както на ниво Съюз, така и на национално 

ниво. Очертават се няколко алтернативни пътя. 

Ако държавните и правителствени 

ръководители изберат пътя на „танкиста“22, от 

вече разгледаната метафора, отстоявайки 

удобната, но вече неработеща, концепция за 

„запазване на статуквото“, то липсата им на 

политическа воля, би задълбочила 

концептуалната криза до необратими предели. 

Предприемането на  палиативни мерки ще дава 

резултати в определени времеви рамки, а след 

като изчерпят продуктивността си ще настъпи 

неизбежния „край“ на интеграционния проект. 

Въпреки привидно песимистичните разсъждения 

по темата, във всеки случай „сривът“ на 

„старото“, винаги оставя поле за изграждане на 

новото.  

 

22 Jänicke, M. “Staatsversagen: Die Ohnmacht der Politik in der Industriegesellschaft”, 1986, Munich,  
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Възможен е и друг отговор, разглеждан 

като трансформация, но не със стъпка напред, а 

по-скоро назад. Ако у отделните страни членки 

не е налична, в достатъчно количество, 

политическа воля за реформи и желание за 

задълбочаване на интеграционните процеси, 

макар и в друга форма, то те биха инициирали 

тяхното забавяне, дори прекратяването им в 

нежелани области. Възвръщането на концепцията 

към корените – идеята за преди всичко 

икономическо взаимодействие и помощ обаче 

крие опасността от активизиране на  регресивни 

тенденции, често акумулиращи конфликтност. 

За да обслужва динамичните социално-

политически, а и икономически процеси,  и да 

продължава да се утвърждава като един от 

центровете в международната система,  Съюзът 

има и друга алтернатива – да надмогне 

състоянието си на „политическо и военно-

стратегическо джудже“ и да работи в посока 

трансформация. Трансформация, но не фасадна, а 

дълбоко-същностна, изискваща ясна визия за 

бъдещото развитие, поставяща нови конкретни 

цели и предлагаща адекватни действия за 

постигането им. 

Общият кризисен профил, съпътстващ 

цялостното историческо развитие на Съюза по 

пътя му на продължаваща интеграция, и най-вече 

способността на стоящите начело да преодоляват 

иманентно присъщите проблематични състояния, 

хвърлят лъч светлина върху цялостната картина. 

Решаващи обаче остават своевременните 

действия по „откриване“ на най-подходящата 

форма на последващо съществуване на 

интеграционната общност. Както за всяко 

обществено-политическо формирование, така и 

за ЕС, идейно-ценностните устои, осигуряващи 

състояние на мир със собствената си същност, са 

от ключово значение. Едно е сигурно – какъвто и 

път да поеме Европейският съюз, то той ще 

изисква управленска воля и готовност за 

понасяне на политическа отговорност, за да бъде 

концептуалната база за развитие винаги в крак с 

времето… 

 

                                                                                           

„Моето време и аз не съответстваме 

един на друг; това е ясно“.   

 

— Артур Шопенхауер 

 

 

* Ива Тошкова е бакалавър по 

„Международни отношения“ от СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

ДЕКЕМВРИ 2018 
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Тероризмът, породен от религиозен 

фундаментализъм, е значителна заплаха за 

вътрешната сигурност на Европеи ския съюз. 

Неотдавнашните атентати изведоха на преден 

план необходимостта от ответно 

взаимодеи ствие, по-специално по отношение 

на завръщащите се чуждестранни бои ци и 

превенцията на подобни терористични атаки. 

Въпреки че този проблемен въпрос не е от 

вчера, мащабът на потоците от бои ци и в 

двете посоки на тлеещите конфликти в 

Близкия изток са безпрецедентни, а 

нарастващото политическо поляризиране на 

европеи ските общества ни задължава да 

обърнем повече внимание на тази 

проблематика.  

За да открием възможните решения за 

преодоляване на религиозния 

фундаментализъм, първо трябва да разберем 

какво представлява тои . Към края на XIX в. в 

отговор на опитите за осъвременяване на 

исляма, се появява ислямският 

фундаментализъм. Целта на това течение е 

връщане на религиозното изповядване към 

изначалните разбирания за исляма, изчистен 

от добавените с течение на времето промени. 

Основните форми на фундаментализма са две: 

салафизъм и уахабизъм. Първата призовава за 

връщане към миналото, отхвърляи ки всяка 

практика, която няма източник в Корана. Това 

учение е разпространено в Северна Африка, 

Ирак, Сирия, както и в небезизвестната 

„Ислямска държава“. Интегрална част от 

проблема с ислямския фундаментализъм идва 

от факта, че салафизмът е по-скоро 

философия за религията, която оставя исляма 

отворен за интерпретация от самите 

изповядващи. По този начин, един на пръв 

поглед поучителен текст от Корана може да 

бъде възприет и проповядван като призив за 

извършване на терористични нападения. От 

своя страна уахабизмът застъпва стриктно 

изповядване, враждебност към шиитите, 

употреба на насилие срещу друговерниците, 

както и други, които се противопоставят на 

законите на Шериата. Днес се проповядва в 

Саудитска Арабия1. 

 

Мерките на ЕС за борба с 

радикализацията и тероризма 
 

Преди да разгледаме възможните 

следващи стъпки в областта на 

противодеи ствието на тероризма и 

религиозния фундаментализъм, трябва да 

отбележим свършеното досега. В това 

отношение ЕС подкрепя държавите-членки в 

деи ствията за предотвратяване и борба с 

тероризма посредством различни 

инструменти. Съюзът предоставя правна 

Бъдещи решения за преодоляване на религиозния 
фундаментализъм и тероризъм в ЕС 

Николай Колев * 

1 GiulianDenoeux - The forgotten swamp: Navigating Political Islam; Middle East Policy, Vol IX, No. 2, June 2002  
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рамка, която спомага за координиране на 

трансграничните деи ствия по 

правоприлагане. Сред основните инструменти 

са европеи ската заповед за 

арест, Европеи ската информационна система 

за съдимост и механизмите за правна 

взаимопомощ с трети държави2. Сред тези 

трети държави изпъкват САЩ, но съществуват 

предпоставки за задълбочаването на 

сътрудничество по въпросите на 

международния тероризъм и с Русия и 

страните от Близкия изток и Северна Африка. 

В съответствие с обявеното от 

председателя на Европеи ската комисия Жан-

Клод Юнкер в неговото Обръщение за 

състоянието на Съюза за 2017 г., заедно със 

своя 11-и доклад относно Съюза за сигурност, 

Комисията на ЕС представи набор от 

оперативни и практически мерки за по-добра 

защита на гражданите на ЕС срещу 

терористични заплахи3. Мерките имат за цел 

да премахнат слабостите, излезли наяве при 

неотдавнашните нападения. Те включват 

защита на публичните пространства, 

противодеи ствие на финансирането на 

терористите и последващи деи ствия в 

борбата с радикализацията. Комисията 

предлага също да се засили 

допълнително външната деи ност на ЕС в 

областта на борбата с тероризма, 

включително чрез Европол. 

По отношение на противоправните 

деяния и последиците от терористични атаки, 

ЕС е развил широк спектър от политики и 

ведомствени органи. Европеи ската глобална 

стратегия за външна политика и политика на 

сигурност, приета в края на 2016 г., предвижда 

план по прилагане, обхващащ три 

стратегически приоритета: отговор и 

реагиране на външни конфликти и кризи, 

когато назреят такива; изграждане на 

капацитети у съюзници и партньори; защита 

на ЕС и неговите граждани чрез деи ствия в 

областта на външните работи.  

ЕС прие цялостен подход за справяне с 

проблема „чуждестранни бои ци“. Последните 

деи ствия в тази област включват затегнати 

правила за сигурност с цел предотвратяване 

на новите форми на тероризъм, засилени 

проверки по външните граници на Съюза, 

засилен контрол върху огнестрелните 

оръжия, както и създаване на специален орган 

за ограничаване на терористичната 

пропаганда онлаи н. 

Освен това, ЕС подкрепя усилията на 

държавите-членки за борба с 

радикализацията чрез Мрежата за 

осведоменост по въпросите на 

радикализацията (RAN)4. На 30 януари 2014 

г. RAN беше домакин на провелата се в 
Хага Конференция на градовете по въпросите 

на чуждестранните бои ци в Сирия. Гости на 

експертите от Мрежата бяха 120 специалисти 

от 23 засегнати града в различни държави-

членки, както и 50 представители на 

национални органи от повечето държави-

членки на ЕС, за да обсъдят проблема с 

„чуждестранните бои ци“ и да обменят знания 

и добри практики. 

ЕС допринася за борбата с 

финансирането на международния тероризъм  

посредством законодателство за борба с 

изпирането на пари, мрежата на звената за 

финансово разузнаване на ЕС и Програмата на 

ЕС и САЩ за проследяване на финансирането 

на тероризма. Лишаването на терористите от 

2 Европейска комисия  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3140_en.htm [25.11.2018] 
3 Европейска комисия https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

security/20171018_eleventh_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf [02.12.2018]  
4 Европейска комисия https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en [19.12.2018] 
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средства за извършване на терористични 

актове е от решаващо значение за 

предотвратяването на по-нататъшни 

нападения. Борбата с финансирането на 

тероризма се състои в разглеждане на 

съществуващите пречки за достъпа до данни 

за финансови сделки в други държави-членки 

и възможни мерки на ЕС за улесняване и 

ускоряване на този достъп. Ограничаването 

на достъпа до материални средства и 

вещества, които се използват за 

производството на самоделни експлозиви, 

също е ключово. Подкрепата на 

правоприлагащите и съдебните органи при 

криптиране в наказателните разследвания, 

без да се допуска отслабване на криптирането 

на по-общо равнище и без да се засяга голям 

или произволен брои  хора, има помощно 

деи ствие в борбата с тероризма. 

Към свършеното до този момент 

трябва да отбележим и развитието на 

взаимодеи ствието в рамките на 

информационните системи на Европол и 

Шенгенска информационна система (ШИС), с 

помощта на които са предотвратени редица 

атентати и задържани голям брои  

потенциални терористи и екстремисти при 

опитите им да се възползват от свободното 

движение в рамките на европеи ската 

общност. 

От изложеното до тук можем да 

заключим, че ЕС в лицето на своите 

институции разполага с общи предписания и 

насоки по проблемите с религиозния 

фундаментализъм и актовете на тероризъм на 

територията на Съюза. Но какво още може да 

се направи? 

 

Европа без религиозен 

фундаментализъм и тероризъм – 

как? 
 

Борбата с фундаментализма се нуждае 

от стратегия, която на свои  ред се определя от 

обекта. Такива могат да бъдат причините и 

условията за възникване на 

фундаментализъм, самата противоправна 

деи ност или неи ните последици.  

За ефективната защита на ЕС и 

страните-членки са необходими няколко 

взаимосвързани деи ности. На първо място, 

това е трезва оценка за собствената уязвимост 

и недостатъци при превенцията, а на второ – 

самата защита на материалните обекти и 

населението от последиците. В наи -добрия 

случаи  противодеи ствието на тероризма 

трябва да бъде свързано с изучаването и 

възможното въздеи ствие върху причините за 

възникването му. 

Възможните бъдещи решения за 

преодоляване и превенция на религиозния 

фундаментализъм, според мен, могат да бъдат 

разделени на две групи – на държавно ниво и 

на съюзно ниво. Деи ствията на съюзно ниво, 

от своя страна, могат да се разделят по 

вътрешните и външните аспекти. 

По отношение на подходите на 

страните-членки, първата крачка към 

решаване на проблема с религиозния 

фундаментализъм трябва да бъде в сферата 

на образованието. С помощта на добре 

развития европеи ски научен апарат трябва по

-подробно да бъдат изучени и анализирани 

причините и същността на фундаментализма. 

Би било добре подобно начинание да включва 

широка група научни изследователи и да има 

общоевропеи ски характер, което да ограничи 

възможността то да попадне под дискурса на 

политическите предразсъдъци или 

„политическата коректност“. Повишеното 

ниво на познание по материята ще спомогне 

на младите хора да осъзнаят по-реалистично 

заобикалящата ги среда. Именно затова е 

важно заключенията и препоръките на 
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научните изследвания да бъдат обществено 

достояние. 

За да си обясним по-добре религиозния 

фундаментализъм и предизвиквания от него 

тероризъм, трябва да си отговорим на 

въпроса, какви хора стават терористи, и с 

какво те се отличават от останалите хора. В 

наи -общи линии, голяма част от тези хора са 

лица, които още от ранна възраст добиват 

изкривена и силно негативна представа за 

заобикалящата ги среда. В следствие на това, 

те проявяват желание за социална промяна 

или се затварят в себе си. И в двата случая 

желанието за себедоказване и себеизява, 

присъщо на всички в юношеска възраст и 

ранна зрялост, ги тласка към подобни опасни 

тенденции. Разбира се, това далеч не изчерпва 

факторите, влияещи за радикализацията. 

Тези наблюдения и заключения на 

психолозите ни подсказват, че бъдещите 

решения за спиране и предотвратяване на 

религиозния фундаментализъм, поне на 

територията на Европа, трябва да включват 

деи ности в социалната сфера на живота, както 

и по-добра превенция, насочена към младите 

хора. Освен това са нужни мерки, които да 

насърчават личностното развитие на юноши, 

без каквато и да било сегрегация, с цел 

избягване изолирането на младежите с 

проблеми.  

По-стриктен контрол над религиозните 

центрове също ще допринесе за решаването 

на проблема. Тук трябва да бъде отчетен 

принципът на свобода на вероизповеданието 

и вместо тези центрове да бъдат закривани, 

или правата на гражданите ограничавани, 

трябва да се търси начин за навременно 

осведомяване на властите при евентуални 

сведения за проповядване на екстремизъм и 

фундаментализъм. Това неминуемо ще 

изисква мобилизиране на националните и 

общоевропеи ските разузнавателни ресурси в 

тази насока. Необходимо е и продължаване и 

разширяване на добрите практики за обмен 

на разузнавателни данни в рамките на 

общността. 

Като проблем на отделните държави и 

на ЕС трябва да се отбележи поведението 

относно затворените общества и компактни 

маси бежанци и малцинства. Както станахме 

свидетели, не само новопристигнали лица 

представляват заплаха за съюза, а също така и 

мигранти от второ и трето поколение. 

Последните произлизат именно от тези 

затворени кръгове, които често отказват да се 

интегрират, независимо от опитите на 

властите. Поради тази специфика, с цел 

разрешаване на проблема с тероризма в 

Европа, са необходими деи ствия, както в 

рамките на ЕС, така и от страна на 

националните правителства. Голямото 

разнообразие на общности и културни 

особености в Съюза лимитират възможните 

положителни ефекти от общностна политика 

по тези въпроси и затова е необходима 

експертизата на отделните страни за 

справяне с характерни вътрешни аспекти на 

проблема. Такива биха могли да бъдат 

въздеи ствията на радикални проповедници, 

организирани престъпни групи, 

чуждестранно влияние, индивидуални 

подстрекатели и ред други въздеи стващи 

фактори. 

Друг аспект, кои то би помогнал за 

решаването на проблема с международния 

тероризъм, е този с рекрутирането на нови 

кадри. В наши дни това масово се извършва 

чрез средствата за масова комуникация. За да 

се пресече набирането на потенциални 

терористи, трябва да бъдат въведени по-

строги мерки в дигиталното пространство, 

отново без това да застраши свободния 

характер на световната мрежа. ЕС е предприел 

мерки в тази насока, но все още много 

уебсаи тове се използват за пропагандна и 

подривна деи ност. Това произтича от самият 
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характер на тероризма – политическо 

средство за въздеи ствие, целящо масова 

психоза и насаждане на страх сред мирното 

население. 

На съюзно ниво трябва да търсим 

решение наи -вече чрез външнополитическите 

ходове и решения. Ако желае някои  ден да 

бъде разглеждан като един от световните 

центрове на сила, ЕС трябва да излъчва 

доверие и стабилност и да използва 

средствата на дипломацията за справяне с 

религиозния фундаментализъм. Това би било 

възможно чрез по-консолидирана външна 

политика към страните от Близкия Изток и по

-стриктни мерки в областта на граничния 

контрол по външните граници на ЕС и 

Шенгенското пространство. 

В бъдещите деи ствия на ЕС трябва 

много внимателно да се обърне внимание на 

възможните мерки и тяхното потенциално 

негативно въздеи ствие върху населението. 

Балансът между запазване на свободите в 

Съюза и изграждане на пространство на 

сигурност не трябва да бъде нарушен и 

едното не бива да бъде за сметка на другото. 

Една бъдеща общоевропеи ска политика по 

проблемите на тероризма и религиозния 

фундаментализъм трябва да съчетае както 

превантивна деи ност, насочена към борбата с 

причините за възникването на 

фундаментализма, така и деи ствия по 

обезвреждане на бивши екстремисти в 

обществото. Една всеобхватна програма за 

превенция трябва да има за цел да отслаби и 

намали рисковите фактори и да подобри 

защитните капацитети на страните чрез 

укрепване на устои чивостта в областите на 

социалната политика относно 

радикализираните елементи в обществото и 

социо-културните особености на рисковите 

групи.  

От изключителна важност е 

създаването на нови и подобряването на 

съществуващите правни норми по отношение 

на борбата с международният тероризъм и 

религиозния фундаментализъм. За успешно 

справяне със заплахата са необходими по-

строги правила и наказания за виновните 

лица.  

Не е лесно да се даде единно решение 

на толкова многопластов проблем. Според 

някои специалисти ЕС се развива сред 

непрекъснати кризи и именно поради тях 

напредва процеса на интеграция. Изправен 

пред редица предизвикателства и разклатено 

доверие в способността си за справянето с 

последиците от тях, в бъдеще ще разберем 

дали Съюзът ще съумее да превъзмогне 

трудностите и извърви нелекия път към 

единство и мир в Европа. 

 

Използвана литература: 
1. Munkler, H. - The wars of the 21st century, 

ICRC Volume 85 Issue 849 

2. Лекционен курс „Международният 

тероризъм и борбата против него” Проф. Д-р 

Ю. Търкаланов – 2018/2019 акад. год. 

3. Giulian Denoeux – The Forgotten Swamp: 

Navigating Political Islam; Middle East Policy, Vol 

IX, No. 2, June 2002 
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„Китай е спящ великан. 

Оставете го да спи, защото събуди ли 

се, ще разтресе света“. 

 — Наполеон Бонапарт 

 

Подобно на голяма част от цитатите, 

приписвани на известни личности, и този не е 

истински. Първата му поява датира от края на 

XIX в., при това – в британската преса1. По това 

време тои  отразява страха на западните сили 

от възможна модернизация на Китаи  по 

модела на Япония. По-късно, когато 

Китаи ската комунистическа партия (ККП), 

предвождана от Мао Дзедун, надделява над 

силите на Гоминдана и образува Китаи ската 

народна република (КНР), слагаи ки краи  на 

т.нар. „Век на унижението“2, цитатът отново 

влиза в употреба, рисуваи ки картина на 

разгневен звяр, обладан от злия дух на 

комунизма и желаещ да отмъсти на онези, 

довели го до положение на почти колониална 

зависимост. Главозамаи ващото икономическо 

развитие на Китаи  от края на XX и началото на 

XXI в. ражда многоброи ни изследвания, 

където Наполеоновият афоризъм е използван 

като метафора за бъдещия китаи ски 

политически възход3. В самия Китаи  цитатът 

е не по-малко популярен и служи като извор 

на патриотизъм, а също и като потвърждение 

на отколешните китаи ски страхове за 

сдържането на тяхната страна. Те 

предполагат, и не съвсем безоснователно, че 

на Запада няма да е изгоден силен Китаи . 

Наясно с различните конотации, с които 

цитатът е натоварен на Запад, по време на 

държавно посещение във Франция 

китаи ският президент Си Дзинпин се опита да 

успокои западните тревоги, като придаде на 

идеята за възход на Китаи  едно по-меко 

звучене – тои  увери, че Наполеон е бил само 

частично прав в своето пророчество. Да, 

„спящия лъв“ може и да се е събудил, но няма 

причина за страх, защото тои  е един „мирен, 

дружелюбен и цивилизован лъв“4. Този негов 

опит не пожъна особен успех. Все пак, кои  

някога е чувал за дружелюбен лъв? 

Великан, лъв или пък дракон, днес 

никои  не смята Китаи  за „спящ“. Напротив, 

тои  е особено деен и като че ли е навсякъде, а 

съвсем не толкова отдавна бе само на малките 

надписи върху почти всеки предмет в 

домовете ни (Made in China). Прието е по-

изявеното участие на Китаи  на 

международната сцена да се свързва главно с 

фигурата на Си Дзинпин, кои то пое трите 

водещи политически поста в КНР (генерален 

секретар на ККП, президент и председател на 

Централния военен съвет) през 2012 и 2013 г. 

Оттогава тои  извърши редица 

вътрешнополитически преобразования и е 

Пробуждането на дракона: 
Нарастването на геополитическия обсег на Китай  

 Джордани Димитров * 

1 Foreign Policy - https://foreignpolicy.com/2016/01/19/china_shakes_the_world_cliche [19.12.2018] 
2 Над стогодишен период, продължил от 1839 до 1949 година, в който технологично изостаналата Поднебесна империя преживява някол-

ко военни интервенции и режим на неравноправни договори. - бел.авт. 
3 Пак там.  
4 Пак там. 
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описван като наи -могъщия китаи ски лидер 

след Мао5. Водени от това негово всевластие, 

мнозина са склонни да приписват и тази нова 

„смела“ външна политика изцяло на 

личността му. Това обаче няма да е съвсем 

вярно, тъи  като някои от процесите, 

характеризиращи този поврат, са започнати 

още при предшественика му Ху Дзинтао. 

Следователно, тази нова международна 

активност не е само плод на персонално 

решение на Си, а се явява естествено 

продължение на дългосрочната визия за 

развитие на страната, която се формира от 

ведомствения и партиен елит през 

последните десетилетия. 

Преди това Китаи  следваше завета на 

реформатора Дън Сяопин: „Крии те силата си, 

чакаи те своя час, никога не поемаи те 

водачеството [на външнополитически блок – 

бел.авт.]“6. Тази политика на „снишаване“ 

обаче не бива да бъде разбирана като липса на 

външнополитическа активност от страна на 

Китаи  в този период. Именно при 

приемниците на Дън, Дзян Дзъмин и Ху 

Дзинтао, Пекин разгръща всестранна 

дипломатическа деи ност, преодоляваи ки 

изолацията от времето на Мао. Тези китаи ски 

лидери създадоха на страната си имидж на 

интегриран и ключов елемент от 

международната система: разменяха 

официални визити с държавни и 

правителствени ръководители от цял свят, 

засилиха участието си в деи ностите на ООН, 

ангажираи ки се с различни глобални 

инициативи. Но те избягваха да се държат 

като лидери на Велика сила и изградиха 

основно икономически, а не политически 

връзки със света. Сега можем да оценим 

мъдростта на тази политика – през 2004 г. 

само заявяването на Ху Дзинтао за китаи ска 

„стратегия на мирния възход“ бе достатъчно, 

за да събуди подозрения у САЩ и съседите на 

Китаи . Острата реакция на Вашингтон 

принуди Пекин бързо да промени 

формулировката на „стратегия на мирно 

развитие“7. Ако само един лозунг е 

достатъчен, за да се оформи недоволство 

срещу КНР, то до какво ли би довела една 

истинска политика на Велика сила? 

Всъщност тъкмо липсата на претенции 

за ръководна външнополитическа роля и 

нежеланието да се разширява позволи на 

Китаи  да положи икономическата основа за 

свои  бъдещ глобален възход, без западните 

страни (до този момент) да виждат причина 

за неговото възпиране. На това обаче е сложен 

краи  – днешен Китаи  разполага със 

самочувствие и демонстрира поведение на 

световен лидер. Тои  се стреми не само да 

сключва успешни сделки, а и да гради съюзи и 

увеличава политическото си влияние. В 

новият геополитически обсег на Пекин 

попадат далеч не само страните от 

традиционната му сфера на влияние в 

Югоизточна Азия, но и региони като 

Централна Азия, Близкия изток и Африка. 

Всичко това ясно говори за желанието на 

Китаи  да се сдобие със статута на суперсила.  

 

„Един пояс, един път“ около Стария 

свят 

Характерно за икономическата 

политика на КНР в чужбина е инвестирането 

наи -вече в инфраструктурни проекти – 

магистрали, жп-линии, пристанища, летища. 

Това е разбираемо – що се отнася до 

5 Foreign Affairs - https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-04-17/chinas-new-revolution [17.4.2018] 
6 Asia Society Policy Institute - https://asiasociety.org/policy-institute/kevin-rudd-xi-jinping-china-and-global-order [26.6.2018] 
7 сп. Геополитика - https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/171-2018/broy-5-2018/2913-evropeyskiyat-vektor-na-kitayskata-geoikonomicheska

-ekspanziya [19.11.2018]  

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-04-17/chinas-new-revolution
https://asiasociety.org/policy-institute/kevin-rudd-xi-jinping-china-and-global-order
https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/171-2018/broy-5-2018/2913-evropeyskiyat-vektor-na-kitayskata-geoikonomicheska-ekspanziya
https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/171-2018/broy-5-2018/2913-evropeyskiyat-vektor-na-kitayskata-geoikonomicheska-ekspanziya
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инфраструктурата, надали има страна с 

повече опит, ресурси и капацитет от Китаи . 

Тои  е наи -големият световен производител на 

стомана, цимент и много други строителни 

материали, прочут с гигантските си мостове и 

небостъргачи, с високоскоростните си 

магистрали и жп-линии8. Освен това, 

осъществяването на китаи ските 

инвестиционни проекти в чужбина става на 

относително изгодни условия за другите 

държави, но крие редица уловки. Китаи  

настоява да притежава 50% от реализацията 

във всеки един от проектите9. Китаи ските 

компании нямат навика да участват в 

търгове; използват китаи ски подизпълнители 

и персонал, т.е. де факто не създават работни 

места в държавите, в които инвестират и не 

допринасят ефективно за тяхната икономика; 

кредитират щедро онези, които не могат да си 

позволят да финансират своята част от 

сделката, но обвързват това със специфични 

условия. Въпреки това китаи ските 

инвестиции се радват на широк интерес на 

много места по света, което понякога поражда 

обвинения в корупционни практики към 

правителствата на съответните страни. 

Известен е случая с пристанището Хамбантота 

в Шри Ланка, поръчано от местното 

правителство с китаи ски заеми, но когато 

страната не успя да изплати натрупаните 

дългове, китаи ска държавна компания получи 

пристанището на 90-годишна концесия. 

Протести на местното население обаче 

доведоха до разваляне на сделката.  

През 2013 г. на държавно посещение в 

Казахстан, Си Дзинпин обяви 

инфраструктурен проект, гигантски по своя 

размах. В момента 95% от търговията между 

КНР и Европа се извършва по море – много по-

бавно и скъпо отколкото би било 

транспортирането по добре изграден 

сухопътен маршрут10. Оригинално 

предвиждащ възстановяване на древните 

търговски пътища, свързвали Китаи  с Европа 

(„Пътят на коприната"), „Един пояс, един 

път“ („ЕПЕП“) сега обхваща ок. 70 страни, не 

само из цяла Евразия, но дори в Африка. 

Точната му цена не може да се определи, но се 

предполага, че ще струва няколко трилиона 

евро11. Засега се предвижда „ЕПЕП“ да се 

състои от два маршрута: сухопътен 

(„Икономически пояс „Път на коприната“) и 

морски („Морски „Път на коприната“ на XXI 

век“). „Поясът“ ще представлява няколко 

„специални икономически зони“ и поне десет 

„икономически коридора", разклоняващи се, 

за да се обхванат максимално количество 

държави. Основни коридори са „Китаи -

Монголия-Русия“, „Китаи -Пакистан“ и „Новия 

евразии ски земен мост“ (свързващ Китаи  с 

Казахстан, а оттам разклоняващ се към Русия 

и към Близкия изток, като краи ната точка и 

на двете разклонения е Западна Европа). 

Морският маршрут минава от Южнокитаи ско 

море през Индии ския океан (водещ към 

Африка), оттам през Червено море, влизаи ки  

в Средиземноморието. Също така са налице и 

опити да се създаде втори морски „Път на 

коприната" през Северния ледовит океан в 

близко сътрудничество с Русия12. До голяма 

степен, макар и да са вложили вече милиарди 

в проекта, китаи ците все още го разглеждат 

като в много ранна степен на осъществяване и 

е напълно възможно редица детаи ли по него 

да се променят. 

Тази инициатива, макар и главно в 

интерес на Пекин, е краи но привлекателна 

както за много азиатски и африкански, така и 

8 Пак там. 
9 Пак там. 
10 Пак там. 
11 Пак там.  
12 Пак там. 
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13 Parliament of Australia - https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/

ChinasRoad  
14 The Diplomat - https://thediplomat.com/2018/11/can-russia-and-china-synergize-the-eurasian-economic-union-and-the-belt-and-road-initiative 

[9.11.2018]  

за европеи ски страни. Транс-регионално 

сътрудничество от такъв род, основано на 

подобрена транспортна инфраструктура, 

може съществено да понижи разходите по 

движението на стоки и да увеличи връзките 

между страните, което ще доведе до повишен 

търговски обмен и по-голям икономически 

растеж за всички замесени.  

Независимо от това, че „ЕПЕП“ е 

изгоден за тях, повечето страни в него нямат 

ресурсите да поемат своята част от разходите. 

С тази цел през същата 2013 г. Китаи  

предложи създаването на Азиатска банка за 

инфраструктурни инвестиции (АБИИ), което 

бе осъществено три години по-късно. По този 

начин неплатежоспособните членове на 

„ЕПЕП“, като Шри Ланка, ще бъдат 

кредитирани на изгодни условия. Началният 

капитал на АБИИ бе 100 млрд. долара, т.е. 

около две трети от капитала на Азиатската 

банка за развитие (американско-японска 

банка) и около половината от този на 

Световната банка. Мнозинството от 

азиатските и немалък брои  от европеи ските 

страни избраха да се включат в инициативата, 

като, след китаи ския дял, наи -големи са тези 

на партньорите и  от БРИКС, Индия и Русия. 

Макар Китаи  да не претендира официално да 

оглавява институцията, неговият дял му 

осигурява предостатъчно гласове, за да 

разполага с вето и по този начин фактически 

да я ръководи. 

Ако „ЕПЕП“ бъде осъществен, това ще е 

далеч не само чисто икономическо начинание. 

Централната роля на Китаи  в Евразия ще бъде 

установена, което води със себе си цял ред 

последствия, включително политически. 

Банката на Китаи  ясно заявява, че основната 

валута, която ще бъде използвана при 

транзакциите в „ЕПЕП“, ще е китаи ският 

юан13. Нищо чудно тогава, че още от неи ното 

начало, САЩ решително се противопоставя на 

инициативата. Нещо повече – тя бе в очевидно 

противоречие с двата основни 

геополитически проекта на Барак Обама, 

Транс-атлантическото и Транс-

тихоокеанското търговско партньорство, 

целящи да укрепят икономическите (а оттам 

и политическите) връзки между САЩ от една 

страна, и Европа и Югоизточна Азия от друга. 

Въпреки, че и двата проекта не се състояха, 

САЩ при Доналд Тръмп продължават да не 

одобряват „ЕПЕП“, обвиняваи ки Китаи  в 

стремеж към континентално господство. 

Мястото на оповестяването на проекта пък – 

Казахстан, както и специалната роля, която 

Средна Азия играе в „Пояса“, засегна Русия, 

която държи да запази влиянието си в 

региона след разпадането на Съветския съюз. 

Още повече, че и досега не е напълно изяснено 

как ще се съвместят руският проект за 

Евразии ски икономически съюз и „ЕПЕП"14. 

Въпреки това, Русия изрази подкрепа за 

инициативата и към момента се предполага 

цели два „икономически коридора“ да минат 

през неи ната територия. 

Други три важни страни в региона 

също имат своите причини да са недоволни от 

проекта – Индия, Япония и Австралия. И 

докато последните две са изолирани от 

инициативата, то Индия е несъгласна с 

неи ното осъществяване и отказва да участва, 

въпреки че бе включена в официалния план. 

Индия гледа на своята роля в „ЕПЕП“ като на 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
https://thediplomat.com/2018/11/can-russia-and-china-synergize-the-eurasian-economic-union-and-the-belt-and-road-initiative
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твърде малка и несъответстваща на неи ните 

интереси, а на нарастващото китаи ско 

влияние в Южна Азия – като на открита 

заплаха. Въпреки, че членуват заедно в БРИКС 

и публично демонстрират близки отношения, 

Китаи  и Индия имат твърде много проблеми 

помежду си – като се започне от 

териториалния спор в Кашмир (където 

въоръжени части на двете страни често са 

опасно близо до сблъсък) и се свърши с 

китаи ската подкрепа за Пакистан. Индия 

прави всичко по силите си да разубеди 

страните от Южна Азия, и особено островната 

си съседка Шри Ланка, от участие в 

инициативата15. Япония, един от наи -

големите губещи при осъществяването на 

„ЕПЕП“, опитва да играе роля на балансьор. Тя 

критикува инициативата наред със САЩ, но в 

същото време се опитва да не отблъсква 

докраи  Китаи , като съфинансира някои 

негови инфраструктурни проекти в 

Индонезия и Таи ланд16. В същото време двете 

с Индия лансираха контра-инициатива през 

2017 г., наречена „Азиатско-африкански 

коридор за растеж“, чиято цел е да бъде 

съперник на „Морския „Път на коприната“ на 

XXI век“17. В Австралия, страна икономически 

изключително обвързана с Пекин, но 

политически един от наи -големите му 

критици, инициативата е бурно обсъждана на 

парламентарно ниво. Редица важни фигури в 

австралии ския обществен живот призовават 

Канбера да вземе участие в нея, но 

притесненията от засилващото се китаи ско 

влияние засега спират всякакво по-нататъшно 

развитие. 

 

Политика в Централна Азия, Близкия 

изток и Африка 
 

Централна Азия е изключително важен 

регион за Китаи . Участието на Казахстан в 

„ЕПЕП“ е от ключово значение за успеха на 

инициативата – гореспоменатия „Нов 

евразии ски земен мост“. Но останалите 

централноазиатски държави също не са 

пренебрегвани от Пекин, кои то щедро 

инвестира в техни инфраструктурни проекти. 

И тук обаче нещата не са съвсем такива, 

каквито изглеждат. В Туркменистан Китаи  

изгражда за собствена сметка газопровод до 

своята територия, а като разплащане 

туркмените им дават газ безвъзмездно – не 

става съвсем ясно какво точно печели 

централноазиатската държава от тази 

сделка18. Таджикистан пък плаща на Пекин за 

построените с негови средства ТЕЦ-ове и 

магистрали с права за обработване на шест 

златни находища при специални условия, 

въпреки че магистралите са нужни не толкова 

на самия Таджикистан, колкото на КНР – те са 

част от маршрутите на „ЕПЕП“. Наи -вероятно 

това е и причината иначе поддържащият 

добри отношения с Индия Таджикистан да се 

съгласи да се присъедини към КНР, Пакистан 

и Афганистан в „Четиристранния механизъм 

за взаимодеи ствие и сътрудничество“ – 

организация, призвана да се бори с „трите 

сили на злото“ (екстремизма, тероризма и 

сепаратизма)19. Самата Индия обаче има 

подозрения, че тази организация е създадена 

не толкова за обявената си цел, колкото за 

това да я обкръжи по суша. 

Междувременно Китаи  стремително 

ДЕКЕМВРИ 2018 

15 Foreign Affairs - https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-02-16/backlash-belt-and-road [16.2.2018] 
16 The Diplomat - https://thediplomat.com/2018/11/japans-belt-and-road-balancing-act/ [8.11.2018] 
17 Пак там.  
18 Военно-промышленный курьер - https://vpk.name/news/235172_pekin_perehodit_v_nastuplenie.html [19.11.2018] 
19 Пак там. 
20 Foreign Policy - https://foreignpolicy.com/2018/06/14/china-smells-opportunity-in-the-middle-easts-crisis/  
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навлиза на близкоизточните пазари. Тои  е в 

първата трои ка на вносителите на петрол от 

Саудитска Арабия, Ирак и Иран; за последния 

е и наи -големият търговски партньор20. В 

Израел китаи ските инвеститори са от 

ключово значение за местната 

високотехнологична индустрия; също не са 

оставени без внимание израелските 

пристанища и жп-линии. В Оман китаи ски 

компании превърнаха малко рибарско селище 

в оригинално наречения „Китаи ско-омански 

промишлен град“, проект за над 10 млрд. 

долара с петролна рафинерия, способна да 

преработва 235 хил. варела на ден21. Но Китаи  

не проявява само икономическа активност. 

Доскоро отказващ да се намесва по всякакъв 

начин в близкоизточната политическа 

бъркотия, КНР увеличи дипломатическите 

контакти с водещите страни от региона, 

изрази макар и формална подкрепа за 

сирии ския президент Башар ал-Асад и дори 

организира „Палестинско-израелски 

симпозиум за мир“ в Пекин през декември 

2017 г. Във военната сфера САЩ и Русия 

доминират оръжеи ните доставки за Близкия 

изток, но Пекин и тук намери своя ниша – 

военни дронове, които доскоро бяха 

изключително американски патент. ОАЕ и 

Саудитска Арабия са наи -големите клиенти22. 

След излизането на САЩ от Иранското ядрено 

споразумение, Китаи  не само не намали, но е 

на път да засили икономическото си 

присъствие в Иран, оказваи ки жизненоважна 

подкрепа за близкоизточната страна23. 

 Именно китаи ската политика в Африка 

обаче е показателят, по кои то наи -ясно може 

да се съди за нарастващата глобална мощ на 

азиатската държава. Към настоящия момент 

Китаи  е наи -влиятелната чуждестранна сила 

на Черния континент, до степен неи ното 

влияние да може да се определи като 

хегемония. Главоломността на този процес 

21 Пак там. 
22 Пак там. 
23 Foreign Affairs - https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-07-20/will-china-undermine-trumps-iran-strategy [20.7.2018]  

Си Дзинпин и африкански лидери на форума „Китай-Африка“ в Пекин, 3 септември 2018 г. 
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пречи тои  да се осмисли напълно – през 2000 

г. стокооборотът между КНР и Африка 

представлява 10 млрд. долара, а през 2013 г. 

превишава 210 млрд. и продължава да расте24.  

КНР е наи -големият търговски 

партньор на Африка. Именно Африка е 

особено ценна за Китаи  с оглед на огромните 

си природни ресурси. Нигерия, Ангола и Судан 

са важни доставчици на нефт за Китаи ; 

китаи ската мебелна промишленост работи с 

дървесина почти изцяло от страни като 

Камерун, Намибия и Мозамбик; 40% от 

вносната мед в Китаи  идва от Замбия25. Днес 

Пекин разполага с относителен монопол 

върху доставките на оръжие за африканските 

страни – единствената друга страна със 

значителен износ е Русия. При Си Дзинпин 

форумът „Китаи -Африка“ се превърна в 

събитието на годината за Черния континент, 

на което всички държавни и правителствени 

ръководители на африканските страни (с 

изключение на Лесото) се събират за 

дискусии с китаи ския президент и членове на 

Държавния съвет на КНР. На форума обичаи но 

се сключват големи инфраструктурни и 

финансови сделки, насочени към развитие на 

икономическите връзки между Китаи  и 

Африка. 

 

Военно развитие – противопоставяне 

със САЩ и сътрудничество с Русия 
 

При управлението на Си Дзинпин 

военният бюджет на КНР сериозно се 

увеличава. След няколко години на растеж с 

над 10% годишно, през 2018 г. тои  ще нарасне 

„само“ с 8,1% и ще достигне почти 175 млрд. 

долара26. Реформата на китаи ските 

въоръжени сили бе започната през 2016 г. и е 

насочена към това да ги превърне в 

равностои ни на американската и руската 

армии. Тук не става дума единствено за 

техническа, но и за концептуална 

модернизация. При това китаи ците не 

копират изцяло стратегиите на САЩ и Русия, а 

разработват и собствени. Китаи  е първата 

страна в света със Сили за стратегическа 

поддръжка (ССП), които подготвят Народно-

освободителната армия за преминаване към 

„мрежово-центрична вои на“ – тя предвижда 

водене на кибероперации, радиоелектронна 

борба и дори бои ни деи ствия в Космоса27. 

Китаи ският флот също претърпява бурно 

развитие. През 2015 г. задачите пред 

китаи ските ВМС бяха преформулирани от 

„защита на краи брежните зони“ към 

„деи ствия в открито море“28. 

Тези деи ствия на китаи ското 

правителство не останаха незабелязани от 

САЩ. Това, наред с развитието на 

териториалния спор в Южнокитаи ско море бе 

едно от нещата, които наи -много допринесоха 

за настоящото състояние на 

противопоставяне между двете държави. 

Що се отнася до Южнокитаи ско море, 

напрежението там не е от вчера, но в 

последните години ситуацията се задълбочи. 

Китаи  претендира, въз основа на исторически 

права, за цялата акватория на морето и 

всички острови в него (Параселските и 

Спратли), без териториалните води на 

другите страни с излаз. Що се отнася до 

акваторията, останалите страни, подкрепяни 

от САЩ, се противопоставят на това, 

издигаи ки принципа на „свобода на 

мореплаването“. Именно островите обаче са в 

24 Военно-промышленный курьер - https://vpk.name/news/227541_myagkaya_kolonizaciya_afriki.html [12.9.2018] 
25 Пак там.  
26 The Diplomat - https://thediplomat.com/2018/03/chinas-2018-military-budget-new-numbers-old-worries [7.3.2018] 
27 Военно-промышленный курьер - https://vpk.name/news/195930_novaya_velikaya_kitaiskaya_stena.html [24.10.2017] 
28 Геополитика - https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/170-2018/broy-4-2018/2875-teritorialnite-sporove-na-kitay-v-nachaloto-na-hhi-vek 

[12.9.2018]  
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корена на проблема; според китаи ското 

министерство на геологията и минералните 

ресурси, само регионът около островите 

Спратли крие залежи на петрол и природен 

газ от около 17,7 млрд. тона, което би го 

направило четвъртото наи -голямо находище 

в света29. Виетнам оспорва китаи ските 

претенции към Параселските острови, а пак 

Виетнам, Филипините, Малаи зия и Брунеи  – 

към Спратли. Освен всичко друго, островите 

са стратегически и притежанието им би 

улеснило значително онзи, кои то иска да 

постави под контрол търговския маршрут, 

през кои то преминават 1/3 от търговските 

товари в света. Гореспоменатите страни 

поискаха спора да се разреши чрез 

международен арбитраж, но Китаи  

предварително отказа да признае неговото 

решение и започна да строи военни бази и 

летища на островите, обявяваи ки ги за своя 

суверенна територия. 

Тези въпроси далеч не изчерпват 

трупащите се проблеми между САЩ и КНР. 

Китаи ско-африканското икономическо 

сътрудничество все повече придобива и друго 

измерение – военно-политическо. След края 

на Студената вои на САЩ като цяло 

пренебрегват Африка, насочваи ки цялото си 

внимание към Близкия изток. При 

управлението на Барак Обама те се опитват да 

възвърнат влиянието си, но на място ги чака 

неприятна изненада – СССР е бил заместен от 

Китаи 30. Създаденото през 2008 г. африканско 

командване в армията на САЩ (Африком) е 

малоброи но, а седалището му е в Щутгарт, 

Германия. Многоброи ните запитвания към 

редица африкански страни относно дали биха 

желали да станат седалище на Африком са 

оставяни без отговор31 – нито една от тези 

държави не се отнася към идеята да 

раздразни новия си по-голям брат с особена 

охота. САЩ също така разполага с една-

единствена военна база в Африка, на 

територията на Джибути. Китаи  пък откри 

своята първа военна база в чужбина в същата 

държава през 2017 г., „в съседство“ на 

американската. Това допълнително обтегна 

двустранните отношения. 

Показателно е, че във време на 

изключително напрежение между Запада и 

Русия, Китаи  избра да си сътрудничи близко с 

последната. Напоследък това сътрудничество 

все повече взема военна форма. Китаи ско-

руските военноморски учения „Морско 

взаимодеи ствие“ се провеждат от 2012 г., но 

през 2016 г. мястото на провеждането беше 

Южнокитаи ско море – решение, разчетено от 

Виетнам и другите страни от Югоизточна 

Азия като руска подкрепа за китаи ските 

претенции към островите32. През 2017 г. 

мястото бе още по-противоречиво – 

Балтии ско море. Гледката на китаи ски военни 

кораби в Балтика бе приета от The New York 

Times като поредния „пример за растящите 

военни способности на Китаи  и нарастващо 

важната му глобална роля“33. През 2018 г. 

Русия проведе наи -големите си военни учения 

от „Запад-81“ насам – „Восток-2018“, в които 

се включиха и „символичните“ 3200 китаи ски 

вои ници. Дипломатическите и 

икономическите взаимоотношения между 

Москва и Пекин стават все по-добри – според 

китаи ския външен министър Ван И  сега те са 

„наи -добрите в историята“ – затова няма да е 

учудващо, ако бъдат предприети по-сериозни 

стъпки към военното им сближаване34. 

29 Harvard International Review - http://hir.harvard.edu/article/?a=2841 [18.8.2011]  
30 Пак там. 
31 Пак там. 
32 Военно-промышленный курьер - http://www.ng.ru/armies/2018-07-16/7_7267_dilemma.html [16.7.2018]33 

33 The New York Times - https://www.nytimes.com/2017/07/25/world/europe/china-russia-baltic-navy-exercises.html [25.7.2017]  
34 Foreign Affairs - https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-09-24/why-russia-and-china-are-strengthening-security-ties [24.9.2018]  
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Търговска война и поглед към 

Европа 
 

Търканията между Вашингтон и Пекин 

бяха особено засилени след идването на власт 

на американския президент Доналд Тръмп. 

Представящ се за защитник на американските 

работници, републиканецът обвини 

многократно Китаи  по време на 

предизборната си кампания в нечестни 

търговски практики и кражба на американска 

интелектуална собственост. След като стана 

президент, Тръмп превърна думите си в дела, 

облагаи ки с 25% мита китаи ски стоки на 

стои ност 50 млрд. и с 10% – стоки на стои ност 

200 млрд. долара35. Китаи  отвърна, като 

обложи с мита 128 вида продукти, 

включително алуминии , автомобили и соя. 

Двете държави подадоха жалби една срещу 

друга в Световната търговска организация и 

се заплашват взаимно с нови мита. 

Официални лица на САЩ пък 

напоследък отправиха редица 

външнополитически обвинения срещу Китаи . 

Те твърдят, че чрез своите проекти за 

развитие като „ЕПЕП“ и кредитите, които 

предоставя чрез АБИИ, Пекин практикува 

„дипломация на задлъжняването“36, 

оставяи ки развиващите страни да затънат в 

дългове с цел да увеличи своето глобално 

влияние. Джеи мс Матис, министърът на 

отбраната на САЩ, нарече икономическото 

поведение на КНР „хищническо“, а 

вицепрезидентът Маи къл Пенс разкритикува 

яростно Пекин, обвиняваи ки го в лъжа 

относно твърдение на президента Си от 2015 

г., че няма да милитаризира Южнокитаи ско 

море. По време на срещата на върха на 

страните от АСЕАН на 18 октомври 2018 г., 

Пенс отправи не съвсем скрит упрек към 

Пекин и неговата инициатива „ЕПЕП“ с 

думите, че САЩ „не предлагат ограничаващи 

пояси или еднопосочни пътища“. 

В тези условия на остро 

противопоставяне с Вашингтон, Пекин полага 

сериозни усилия да заздрави връзките между 

себе си и Европеи ския съюз (ЕС), втория му 

наи -голям търговски партньор. До голяма 

степен проектът „ЕПЕП“ и деи ствията в 

Южнокитаи ско море са средство за 

постигането на тази цел – увеличаването на 

двустранната търговия и предотвратяваи ки 

възможността чужда сила да попречи на това 

по някакъв начин. През последното 

десетилетие Китаи  е инвестирал ок. 318 млрд. 

долара в страните-членки на ЕС37. Разбира се, 

по-голямата част от тях са в страните от 

Западна Европа, наи -вече Великобритания, 

Франция и Германия.  

Интересен за отбелязване е факта, че 

Пекин не подминава и страните в източната 

част на Стария континент. С цел да развива 

икономическите си връзки с региона, Китаи  

създаде форум, подобен на този в Африка – 

„16+1“38, събиращ всички шестнадесет 

държавни и правителствени ръководители от 

Централна и Източна Европа. Тази 

„инициатива за икономическо 

сътрудничество“ до момента е повече на думи, 

отколкото на дела. Засега единствено Сърбия, 

Унгария и Румъния са видели от обещаните 

китаи ски „значими“ инвестиции39. Въпреки 

това, на инициативата се гледа с ревниво 

подозрение от западноевропеи ските държави 
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38 Който тази година се проведе в София. - бел.авт. 
39 Пак там.  
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– „16+1“ бива разглеждана като поредния 

опит на Китаи  за прокарване на политическо 

влияние чрез уж чисто икономически проекти 

в границите на самия ЕС. 

 

Реидеологизация на външната   

политика и заключение 
 

Китаи ското политическо ръководство 

доказва, че се справя добре в преследването 

на националните интереси на страната си. До 

голяма степен външната политика на Пекин е 

все така прагматична и изчистена от 

идеологически елементи, както от дните на 

Дън Сяопин насам. Но Си Дзинпин, кои то 

върна обратно ККП в центъра на обществото 

и утвърди ръководната и  роля в 

политическия процес, очевидно възнамерява 

да реидеологизира и китаи ската дипломация. 

Каква е причината за това? От една страна, 

това е личното му убеждение в бавния и 

постепенен, но неминуем упадък на западното 

влияние в света40. От друга, икономическото 

могъщество на Китаи  изисква „правилно“ 

обяснение на неи ния успех. Си намира това 

обяснение в своеобразния синтез от 

традиционни китаи ски ценности и марксизъм

-ленинизъм, наречен „социализъм с китаи ски 

характеристики“ и отказва да го търси в 

усвояването на западни икономически 

практики и ограничаването на властта на ККП 

при Дън. Неговият Китаи  предлага своя 

собствена концепция за световен ред, 

наречена „общност със споделена съдба за 

човечеството“ – метафора за международна 

общност по вкуса на Пекин. Едно „голямо 

семеи ство на хармонично съжителство“, в 

което всяка страна притежава правото да 

избере собствен път на развитие. Си дори 

намекна, че е възможно китаи ския политико-

икономически модел да бъде „изнесен“ в 

чужди страни. Тои  заяви публично в доклада 

си пред XIX конгрес на ККП през 2017 г., че 

прогресът на страната при „социализъм с 

китаи ски характеристики“ показва, че е 

налице „нов избор за останалите страни“41. 

Възстановяването на идеологическия 

подход във външната политика след 

десетилетия на изключителен прагматизъм 

беше потвърдена през 2018 г., когато на 

главната конференция на ККП по отношение 

на външните работи бе поставена целта 

китаи ската дипломация да стане „дипломация 

на социализма с китаи ски характеристики“. 

Всичко това е все още на ранен етап, но е 

поредната подсказка, че китаи ския 

геополитически възход ще доведе до много 

промени на международната сцена. Тои  със 

сигурност няма да е безпрепятствен. 

Търговската вои на със САЩ ще бъде само 

първото от много предизвикателства, с които 

Китаи  ще трябва да се справи, преди да 

заслужи статута на суперсила. Тои  обаче 

решително се е запътил натам, със своя 

собствена идеологическа концепция, с 

мащабни инициативи, с голямо международно 

влияние и силни отбранителни способности, 

но, което е по-важно — с решителността да ги 

използва. Драконът наи -после се е пробудил. 

 

 

* Джордани Димитров, I курс, 
специалност „Международни отношения“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“ 
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41 Xinhua - http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm [3.11.2017]  
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В настоящата статия са разгледани 

неразбирателството между Съединените 

американски щати и Китаи ската народна 

република, прераснало от лятото на тази 

година в т.нар. „търговска вои на“, причините 

и настоящите и  параметри. Също така е 

направен опит за резюмиране на основните 

стъпки, които се счита за възможно да бъдат 

предприети от двете държави и от останалата 

част от света.  

 

Въведение и причини 
 

Изправени пред въпроса за изясняване на 

настоящите и бъдещите търговски 

отношения между САЩ и Китаи , следва да 

бъдат изяснени няколко предварителни теми, 

като същността на т.нар. „търговска вои на“, 

какви цели се преследват в нея — 

увеличаване на икономическото влияние 

върху контрагента, защита на собствените 

предприятия от чуждите такива, увеличаващи 

конкурентоспособността си, или се наблюдава 

прелюдия към конфронтация и в други 

аспекти на двустранните или дори 

глобалните отношения? 

Двустранните отношения САЩ – Китаи  в 

последните години и преди лятото на 2018 г. 

отбелязват развитие и сътрудничество, като 

статистиката посочва и нарастване на 

стокообмена и взаимните инвестиции с всяка 

година1. В този дух са и изказванията на 

председателя на Националния комитет за 

отношенията САЩ-Китаи , Стивън Орлинс: „В 

навечерието на 40-тата годишнина от 

установяване на отношения между двете 

държави, те се нуждаят от смелост, за да ги 

заздравят”. Орлинс също заключи, че „когато 

Китаи  е силен, това създава икономически 

ползи не само за самия него, но и за 

останалите държави, включително САЩ“2. 

Макар че връзката между политическото 

и търговското не трябва да се пренебрегва, 

също така не бива и да и  се придава твърде 

голямо значение при анализа на 

икономически връзки. Въпросът дали 

неприятелски политически диалог на 

двустранно ниво би възпрепятствал 

просперитетът на икономическото 

партньорство няма категоричен отговор. 

Както и до колко икономическа независимост 

изобщо е възможна в съвремие на 

глобализирана икономика и следва ли да 

оценяваме като опасност за собствената ни 

държава големия обем на вносни стоки, а 

страната по произхода им — наш враг? Тук 

ясна позиция изразява настоящият 

американски президент, Доналд Тръмп — да, 

това е проблем. 

От началото на мандата му 

протекционизмът белязва решенията на 

Тръмп на международната сцена. Макар че 

Аспекти на търговския конфликт между САЩ и Китай 

Северина Спиридонова * 

1 Trade in Goods with China, United States Census Bureau  https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html [02.12.2018] 
2 “Courage” called for in US-China relations, China Daily .http://usa.chinadaily.com.cn/a/201811/21/WS5bf43496a310eff303289f0d.html 

[02.12.2018 г.]  
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протекционистката политика на Тръмп се 

води спрямо почти всички държави, а не само 

срещу Китаи , критика към китаи ската 

търговска политика спрямо Щатите от страна 

на американския президент се представя 

регулярно и отчетливо, като се посочва 

неравнопоставеността между условията, в 

които се провежда двустранната търговия. 

Като заплаха за националната сигурност се 

възприемат и деи ствията на китаи ското 

правителство във връзка с чуждите 

технологии, интелектуалната собственост и 

иновациите, както и дискриминационното 

отношение спрямо издаваните патенти. 

Именно проблемът с незащитеното know-how 

бе сред основните притеснения на САЩ в 

рамките на икономическото им 

сътрудничество и се посочва като една от 

причините за търговския сблъсък. 

През пролетта на 2018 г. започва 

изготвянето от американските власти на 

списъци със стоки, върху които евентуално да 

бъдат наложени мита, последва забрана за 

американските компании да работят с 

китаи ския телекомуникационен гигант ZTE. В 

последствие недоволството на Тръмп 

прераства в конкретно искане – да се намали 

търговската разлика между импорта на 

китаи ски стоки в САЩ, които далеч 

надвишават стои ността на американските 

стоки, внесени в Китаи . Същевременно не 

трябва да забравяме, че това е и наи -

интензивната двустранна търговия в цялата 

човешка история. 
 

Параметри на търговския конфликт 
 

Шестият ден на юли 2018 г. се смята за 

начална дата на търговския конфликт между 

САЩ и Китаи , тъи  като тогава влиза в сила 

първият списък със стоки от взаимни мита, 

насочени конкретно срещу другата страна – 

високи 25-процентови мита, но върху евтини 

стоки и следователно на обща ниска стои ност, 

оценявана в началото между 16 и 35 милиарда 

долара. Относително плавните стъпки, с 

които се налагат митническите ограничения, 

могат да се обяснят с икономическата логика, 

че всяко деи ствие има ефект не само върху 

другата страна, а много често и върху 

реализиращата го и трудно може да се изведе 

ефективна формула към успеха. Тогава защо 

взаимно ограничаващите мерки се наричат 

вои на, ако общата им стои ност няма 

потенциал за влияние върху икономиката на 

една глобална сила? Заради косвената 

несигурност и непредсказуемост на пазарите, 

която предизвикват, което, от своя страна, би 

могло да предизвика по-дълбока криза в 

бъдеще. 

След Втората световна вои на влиза в сила 

Общото споразумение за митата и търговията, 

целящо развитието на глобалните търговски 

отношения в посока задълбочаване и 

разрастване на т.нар. свободна търговия, 

основаваща се на минимални ограничения 

пред търговията – намаляване на митата, 

премахване, когато е възможно, на квотите за 

внос и износ, осигуряване на равни 

възможности на всяка държава за бизнес с и 

във всяка друга. Споразумението е подписано 

от почти всички държави, което дава 

основание за подаване на жалби при 

нарушение от една държава членка на 

Световната търговска организация срещу 

друга такава. Двете държави, възползвали се 

наи -често от този механизъм, и то една срещу 

друга, са именно САЩ и Китаи 3. Въпреки 

механизма си за решаване на търговски 

спорове, успехът на организацията в 

3 Disputes in World Trade Organization, WTO [30.11.2018 г.] https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm#complainant  
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деи ствителното уреждане на 

неразбирателствата е органичен, тъи  като 

фактическата му роля е консултативна. 

Неползотворните усилия на СТО и в тази 

търговска вои на бе един от факторите темата 

за реформирането и  да присъства в дневния 

ред и на последната среща на Г20 в 

Аржентина в началото на месец декември. 

Въпреки всичко, понятието „търговска 

вои на“ не отговаря на настоящата ситуация, 

според китаи ците, които предпочитат израза 

„търговски търкания“. Това може да 

разбираме като знак за желание за 

деескалация на напрежението между 

страните или пък като неправилна оценка и 

подценяване на критичността на 

отношенията с американците. 

Към момента САЩ са наложили мита върху 

китаи ски стоки на обща стои ност 250 

милиарда долара4. Отговорът на Китаи  – 

налагане на мита върху 85% от стоките, които 

внася от САЩ, на стои ност около 110 

милиарда долара5. 

Дефицитът в американската икономика от 

стокообмена с Китаи  за миналата година 

възлиза на 375 милиарда долара6. Стоките, 

формиращи наи -голям процент от износа на 

САЩ към Китаи , са самолети, машинни части 

и машини, зърно и соя, а вносът се формира 

основно от електроника, машини, мебели, 

играчки7. Това, в краи на сметка, по същество е 

вътрешнополитически американски проблем, 

на тяхната икономика, и няма логика да 

обвиняват Китаи  за това. Другата страна на 

американския отрицателен баланс е теорията, 

че щетите от тази форма на търговско 

съперничество би трябвало да са по-големи за 

Китаи , тъи  като за Поднебесната империя 

износът за САЩ е с по-голяма относителна 

тежест, отколкото обратното. Дали и на 

практика ще е така, ще покажат следващите 

месеци. 

 

Прогнози и възможни решения 
 

Търговската вои на между Китаи  и САЩ със 

сигурност ще повлияе върху световния пазар8. 

Прогнозите за нарастването на глобалния 

икономически растеж стават по-мрачни, с 

оглед на все още неустановеното 

разбирателство между Китаи  и САЩ. Според 

Организацията за икономически 

сътрудничество и развитие, прогнозата за 

2019 г. е спад на глобалното развитие с 0,2% 

спрямо настоящата година9, а прилагането на 

всички мерки, предвидени от Доналд Тръмп, 

би довело до наи -бавното развитие на 

глобалната икономика след финансовата 

криза от 2007 г. Двата икономически гиганта, 

по думите на китаи ския посланик в САЩ, имат 

обща отговорност към глобалния пазар. „Ако 

не се грижим за просперитета му, хората ще 

изгубят доверието си в него“.  

Макар финансовите прогнози да не са 

категорични за коя държава загубите ще са по

-големи, то те са сигурни, че никои  няма да 

спечели, и следователно никои  няма да бъде 

твърде суров в налаганите мерки. И все пак, и 

за двата икономически гиганта загубите ще 

възлизат на части от процента от брутния им 

вътрешен продукт. Друг аргумент, че 

търговската вои на няма да е опустошителна, 

е, че рестрикциите не засягат целия спектър 

на бизнеса – изключени са услугите и преките 

4 The US-China Trade War: A Timeline, China Briefing,  http://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/ [28.11.2018] 
5 US-China trade war: more tariffs will hurt both countries, South China Morning Post https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/

article/2173590/us-china-trade-war-more-tariffs-will-hurt-both-countries-wto [28.11.2018] 
6 US-China Trade Facts, Office of the US Trade Representative https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china 

[28.11.2018] 
7 What does the US import from China (2016), Observatory of Economic Complexity https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/

import/usa/chn/show/2016/ [28.11.2018] 
8 Washington urged to fulfill commitments, China Daily http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/27/WS5bfd61b6a310eff30328b5c9.html 
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инвестиции, както и фактът, че нито САЩ, 

нито Китаи  биха имали изгода от сриване на 

другата страна, в чието лице реално имат 

голям търговски партньор. 

Как се отразява изострянето на 

отношенията между САЩ и Китаи  на 

азиатския континент – конкурентите и 

партньорите на Поднебесната империя в 

региона? Изглежда, че именно съседките на 

Китаи  – Виетнам, Индонезия и Таи ланд10, 

имащи сходни условия за производство като 

ниска стои ност на работната ръка и лесен 

достъп до световния океан, а вече и с 

предимството, че срещу тях няма мита, ще се 

превърнат в по-привлекателни манифактурни 

дестинации за американските компании. 

Китаи  също ще има нужда от своите съседки, 

за да внася чрез тях американските стоки, от 

които се нуждае.  

Други анализатори смятат, че 

алтернативно решение на търговския 

конфликт би било включване на САЩ и Китаи  

към Транстихоокеанското партньорство 

(Trans-Pacific Partnership), което би разрешило 

неразбирателството между тях чрез 

предварителни двустранни преговори за 

едновременно присъединяване11. 

Не е възможно да кажем категорично дали 

съществува вероятност търговската вои на да 

прерасне в друга, тъи  като икономиката, 

макар и със своята тежест, не представлява 

решаващия фактор за ескалация на 

двустранно напрежение. Освен това, 

доказателствата за добри политически 

отношения също са налични – президентът 

Доналд Тръмп беше посрещнат от Си 

Дзинпин, китаи ския лидер, в Забранения град 

на Пекин през 2017 г. – чест, оказана за първи 

път на американски президент от 

създаването на Народната република. 

 

Срещата в Буенос Айрес 
 

Временно решение на обтегнатите 

отношения се очакваше от вечерята между 

двамата лидери и техните делегации на 2 

декември 2018 г. в рамките на ежегодната 

среща на групата на 20-те наи -развити 

икономики в света, провела се в 

аржентинската столица Буенос Аи рес.  

Наи -вероятният резултат от срещата беше 

форма на временно споразумение, при което 

американският президент няма да увеличава 

повече митата или да налага нови, а в замяна 

Пекин ще премахне митата върху едни от 

основните експортни стоки на Вашингтон или 

ще увеличи американския внос. Смята се, че 

срещата бе последният им шанс за по-лесно 

намиране на компромис, тъи  като 

алтернативата бе заявката на Тръмп за 

покачване на митата от 10 на 25% от 1 януари 

2019 г., както и допълнителни мита върху 

стоки, които все още са извън вои ната, 

оценявани на 267 милиарда долара12. 

Очакванията бяха оправдани – достигна се 

до споразумение за примирие, макар и 

временно, което да осигури достатъчно време 

за по-задълбочени преговори и евентуално 

цялостно разрешение на търговския 

конфликт. Примирието се състои в отлагане с 

90 дни на влизането в сила на решението на 

Тръмп да увеличи митата до 25%, т.е. до края 

на март, увеличение с характеристиките на 

9 Trump-Xi meeting offers best chance in months to defuse US-China trade fight, The Seattle Times https://www.seattletimes.com/business/trump-

xi-meeting-offers-best-chance-in-months-to-defuse-u-s-china-trade-fight/ [28.11.2018] 
10 Asian Countries Seen Benefiting Most From Trump Trade War, Forbes https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/11/02/asian-countries-seen-

benefiting-most-from-trump-trade-war/#3024a8b946fc [28.11.2018] 
11 Xi and Trump Should Swallow Their Pride and Join TPP, Foreign Policy https://foreignpolicy.com/2018/11/28/xi-jinping-and-trump-should-

swallow-their-pride-and-join-the-tpp-trade-us-china/?fbclid=IwAR14ER-iuaRt4R8PohmE6M3z7Uc-BqXqCcdPWco9xbixRqt_SB3XZHqxRMo 

[28.11.2018]  
12 Stocks steady after latest Trump-China tariff threat, Financial Times https://www.ft.com/content/ec40e0d2-f1e3-11e8-ae55-df4bf40f9d0d 

[28.11.2018] 
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потенциален, но сериозен удар за глобалната 

икономика. Жестове от страна на Китаи  също 

бяха необходими – ангажиране с намаляване 

на търговската разлика между двете държави, 

като започне изкупуване на големи 

количества американска земеделска 

продукция, както и съгласие за 

непосредствено начало на същинския 

преговорен процес за уреждане на 

търговските взаимоотношения. Само неуспех 

за съставяне на окончателно споразумение би 

довело до покачване на митата до 25%. И 

двамата президенти определиха срещата 

помежду им като конструктивна13.  

 

Заключение 
 

Търговският конфликт между САЩ и 

Китаи  започна развитието си преди по-малко 

от година, но мащабите му заплашват 

глобалната икономика. Наи -крупният 

двустранен стокообмен в света поставя пред 

предизвикателство концепцията за свободна 

търговия, функционалността на Световната 

търговска организация и самите САЩ и Китаи , 

които при огромните си структурни, 

идеологически и политически различия, 

икономически остават свързани. При вои ната 

спечеленото винаги е на твърде висока цена и 

следователно твърдението, че всички са 

губещи, се потвърждава. Така единствената 

опция, но и необходимост, останала пред 

вземащите политическите решения на двете 

икономически сили, е генерирането на нова 

формула за общуване и партньорство 

помежду си. 

 

4 декември 2018 г. 

 

 

* Северина Спиридонова,  IV курс,  

специалност „Международни отношения“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“ 

 

 

13 Donald Trump and Xi Jimping declare trade truce at G20, The Guardian  https://www.theguardian.com/world/2018/dec/02/donald-trump-and-xi-

jinping-declare-trade-truce-at-g20 [02.12.2018 г.]  
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Историята на Хърватия през XX в. е 

белязана от множество обрати – преминаване 

от една държава в друга, промени в 

обществения строи , държавните и 

регионалните граници, периоди на 

напрегнати политически и въоръжени борби. 

До 1945 г. хърватският народ вече е изпитал 

голяма част от тези промени, но предстоят 

нови, които ще бележат мястото на страната в 

следвоенния свят, както и историческата и  

съдба през следващите десетилетия. 

Първата световна вои на, която избухва 

след покушението над австро-унгарския 

престолонаследник Франц Фердинанд в 

Босна, въвлича Хърватия на страната на 

Централните сили. Бидеи ки част от Австро-

Унгария, макар и да не носи отговорност за 

избухването на вои ната, Хърватия е част от 

лагера на победените страни. Така, въпреки че 

излъченият в Загреб Национален съвет 

постига споразумение с Кралство Сърбия да 

продължи своето съществуване, в краи на 

сметка над Хърватия се налага сръбският 

шовинистичен план за централизирана 

държава, контролирана от краля в Белград – 

т.нар. Кралство на сърби, хървати и словенци 

(КСХС).  

Макар и с напреднало спрямо новите си 

сънародници икономическо и социално-

политическо развитие, хърватите са 

третирани като второстепенен народ в новата 

държава, което закономерно води до 

възникването на легална съпротива. Като 

неин наи -виден представител и водач се 

обособява Степан Радич и неговата Хърватска 

селска народна партия. Радич посвещава 

усилията си на федерализация на 

управлението на страната и превръщането и  в 

република. Негови са думите: „Наш дълг е да 

европеизираме Балканите, а не да 

балканизираме Хърватско и Словения“. 

Неговите деи ствия и желания, обаче са в 

противовес с великосръбските амбиции на 

Белград и на 20 юни 1928 г. тои  е убит насред 

парламента. За връзката на властите с 

покушението свидетелства и присъдата на 

убиеца – дваи сет години домашен затвор в 

неговата резиденция, както и кръгла сума 

пари за издръжка1. 

След тази поредна обида и подигравка, 

хърватският народ, както много други, стига 

до извода, че с Белград може да се преговаря 

само с оръжие в ръка. Това ще остави своя 

белег в историята по-късно. 

До 1929 г. сръбският крал Александър 

Караджорджевич вече е разбрал, че 

вътрешнополитическите проблеми на 

страната не са някакво временно явление, а 

хроничен недъг, предизвикан от нежеланието 

на подчинените народи да бъдат 

икономически и демографски придатък на 

Велика Сърбия. Така на 6 януари Александър 

История на Хърватия в състава на Социалистическата 
федеративна република Югославия 

Венцислав Съботинов * 

1 Долбо, К., Пансърбизмът – ракът на Югославия С., 1995, с. 61 
2 Щайндорф, Л., Хърватия. От Средновековието до наши дни С., 2009, с. 187  
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Караджорджевич обявява кралска диктатура. 

Парламентът е разпуснат, а Конституцията 

суспендирана. Национално дефинираните 

партии били забранени, всички изборни 

служители в общините и областите били 

освободени от длъжност и заменени от 

назначени чиновници. Следват около 1500 

политически присъди и убии ства в Хърватско, 

срещу които протестират хора като Алберт 

Аи нщаи н и Хаи нрих Ман2. 

По националния въпрос кралят 

наредил „курс напред“. С указ е обявена нова 

нация – югославската, съгласно закон от 

октомври 1929 г. самата държава също е 

преименувана на Кралство Югославия. 

Границите на административните области в 

новата държава са начертани така, че сърбите 

са мнозинство в 6 от 8 бановини, макар да са 

1/3 от населението. 

Така е създадена държавата Югославия, 

с която Хърватско, волю или неволю, ще бъде 

свързано до края на века. А имали ли са 

желание хърватите да бъдат част от тази 

държава, говори присъдата, която техните 

новопоявили се революционни водачи 

отсъждат на Александър Караджорджевич за 

делата му. Изпълнител е деецът на ВМРО 

Владо Черноземски, а наказанието – смърт. 

Атентатът в Марсилия от 9 октомври 1934 г. е 

приет в световната преса като справедливо 

или поне закономерно деяние на потиснатите 

народи в Югославия заради престъпленията 

на великосръбската политика срещу тях3. 

До 1939 г. хърватските 

парламентаристи успешно преговарят с 

чичото на Александър, Павел, кои то бил 

регент, за обособяването на Хърватия като 

административна област от 1939 до 1941 г., 

както и за получаване на някакви автономни 

права за областта. Избухването на Втората 

световна вои на парализира развитието на 

тези преговори. 

 

Втората световна война и налагането 

на комунистическия режим 
 

Натискът на силите на Оста върху 

Югославия се засилва от 1940 г. В краи на 

сметка принц Павел се решава на 

присъединяване на страната към 

Тристранния пакт. Два дни след подписания 

на 25 март 1941 г. договор обаче следва 

поощрен от Великобритания преврат. Синът 

на Александър, престолонаследникът Петър, е 

обявен преждевременно за пълнолетен. Още в 

деня на преврата Хитлер решава да сломи 

Югославия по пътя си към Гърция4. 

Нахлуването на германския Вермахт и 

неговите съюзници, започва с 

бомбардирането на Белград на 6 април 1941 г. 

На 10 април започнало нахлуването от север. 

На същия ден германските отряди превземат 

Загреб. Два дни по-късно Белград е в техни 

ръце. 

Прокламираната още на 10 април, 

Велики четвъртък, Независима Държава 

Хърватия, е оглавена от основателя и 

ръководителя на усташкото движение Анте 

Павелич. Усташа означава „въстаник“ или 

„въстаническо движение“. В държавата, 

заемаща площ 102 000 кв. км., усташите 

налагат краи но националистически, 

реваншистки режим.  Говори се за 85 000 

убити в концентрационния лагер Ясеновац5. 

Системата на усташите е 

компрометирана от злоупотребата с властта и 

насилието. На основата на идеологическите 

предпоставки на усташите, големи части от 

населението на страната не проявява 

положително отношение към НДХ. 

3 Стаменов, М., Атентатът в Марсилия, С., 1993, с. 27 
4 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 195 
5 Пак там, с. 204  
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Очевидната зависимост на държавата от 

германския раи х и Италия до 1943 г. също 

отслабва неи ния престиж. Държавната власт 

на НДХ не е наложена върху цялата 

територия. Тези фактори в съвкупността си 

създават условия за разгръщане на 

деи ствията на срещуположните сили. 

Основни опоненти на усташите са 

четниците на Дража Михаи лович и 

комунистите на И осип Броз Тито. 

Извън претенциите, че се борят за 

повторно създаване на Югославия, четниците 

представят една нетолерантна великосръбска 

програма със силно антихърватско и 

антимюсюлманско чувство на неприязън. В 

рамките на НДХ четниците деи стват на 

принципа на контратерора, но извършват и 

самоцелни нападения над мюсюлманите. 

От своя страна комунистите на Тито 

издигат програма за съживяването на една 

федерална Югославия, където на всяка нация 

се полага самоуправление. Въпреки това до 

1943 г., когато тенденциите във вои ната се 

обръщат, 80% от партизаните в Хърватия са 

етнически сърби. През 1944 г. хърватите вече 

представляват 61% от партизаните в НДХ6.  

Като лидер на Комунистическата 

партия на Хърватия след 1942 г. се 

утвърждава Андрия Хебранг. По негова 

инициатива през 1943 г. е създаден ЗАВНОХ 

(Антифашистки съвет за национално 

освобождение на Хърватско) с цел 

комунистите да спечелят симпатиите на 

хърватското население, като водещи 

хърватското национално движение. По този 

начин се опитват да заемат ролята, която 

играе Хърватската селска партия преди 1941 

г. 

До 1944 г. партизанското движение в 

бивша Югославия вече е достатъчно масово, 

за да може да си гарантира доминиращо 

положение след вои ната. Затова британският 

министър-председател Чърчил се стреми към 

споразумение между партизаните и 

правителството в изгнание. Поради 

британския натиск, крал Петър освобождава 

правителството, което се застъпва за 

четниците и за нов министър-председател 

назначава хърватина Иван Шубашич, кои то 

между 1939-1941 г. е бан на бановина 

Хърватия. На 16 юни 1944 г. се реализира 

спогодбата от Вис между Тито и Шубашич. 

Според споразумението правителството в 

изгнание се задължава да организира 

подкрепа за Националната армия за 

освобождение. Формата на държавното 

управление трябва да се реши на референдум 

след края на вои ната. 

Второто споразумение между Тито и 

Шубашич предвижда създаването на общо 

правителство от представители на АВНОЮ 

(Антифашистко вече за национално 

освобождение на Югославия) и лондонските 

изгнаници.  

На 7 март 1945 г. Тито е упълномощен 

да състави правителство. То е доминирано от 

комунисти и скоро започва да налага 

решенията си върху промонархическите 

министри.  

На 8 маи  1945 г. партизаните влизат в 

Загреб и го превземат без съпротива. Краят на 

вои ната вещае разплата с противниците, 

заради което десетки хиляди, сред които 

много цивилни, се отправят към Австрия, за 

да попаднат в британски плен. Британското 

командване принудително връща голяма част 

от попадналите в плен. Те са подложени на 

много мъчителен преход към лагерите във 
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вътрешността на Югославия, известен като 

„кръстоносния поход“. Само по време на този 

преход живота си губят около 50 000 хървати 

и мюсюлмани. Други пленени 8000 словенски 

белогвардеи ци са избити в областта Кочеве и 

хвърлени в ями7. На петия конгрес на ЮКП, 

самият Тито говори за 200 000 убити вои ници 

и цивилни в близост до австрии ската 

граница8. 

Веднъж установило контрол над 

Югославия правителството деи ства 

светкавично. Народният фронт печели 

изборите за учредително събрание с 90 %, на 

29 ноември 1945 г. е провъзгласена 

република, въведена е конституция от 

съветски тип. 

За да бъде дадена ясна представа за 

този неудържим възход към хегемония, 

трябва да се отбележи, че Тито и неговите 

сподвижници са начело на внушително 

въоръжено съпротивително движение. 

Според историците на режима партизанската 

армия през 1945 г. наброява 800 000 мъже и 

жени9. 

Обществената динамика е строго 

контролирана от полицеи ската система, 

оформена от редовете на партизаните. 

Югославската политическа полиция е позната 

наи -напред под инициалите ОЗНа, а 

впоследствие като УДБа. Тя деи ства 

безмилостно срещу политическите опоненти. 

Шеф на таи ните служби от тяхното създаване 

до 1966 г. е Александър Ранкович, кои то стои 

зад великосръбския центризъм. 

 

Икономически, демографски и 

гранични промени 
 

Създадени са 6 републики – Словения, 

Хърватия, Босна и Херцаговина, Сърбия, Черна 

гора и Македония. Вътре в Сърбия 

съществуват автономните области Вои водина 

и Косово-Метохия. С изключение на Босна и 

Херцеговина всяка република съответства на 

една нация. 

Автономна република Хърватия 

възниква чрез обединението на Далмация и 

Хърватия-Славония в традицията на 

съществуващата от 1939-1941 бановина 

Хърватия. 

Към модерната хърватска държава 

принадлежат: 

•  Хърватия-Славония: без по-голямата 

част от Срем, тук границата е преместена 

според етническите критерии в полза на 

принадлежащата към Сърбия Вои водина на 

запад, приблизително дотам, докъдето 

достига през 1849-1860 г. в границите на 

Австро-Унгарската империя Вои водина. 

•   Бараня: областта между Драва, Дунав 

и унгарската граница с главно населено място 

Бели манастир. Това е южната част на 

исторически принадлежащата към Унгария 

Бараня, която през 1918 г. преминава към 

Югославия. 

•  Междумурието: между Драва, Мур и 

словенската граница с град Чаковец, която 

също преминава в Югославия през 1918 г., а 

иначе e принадлежала на Унгария. 

•  Далмация: от някогашните области на 

Венецианска Далмация и на република 

Дубровник до полуостров Превлака, на входа 

на Которския залив. 

•  Риека и южните по-големи части на 

Истрия, за които ще стане дума по-нататък. 

Бързото утвърждаване на комунистите 

на власт е придружено от важни 

икономически мерки. Наи -очакваната, в 

страна с преобладаващо земеделско 

население, е аграрната реформа, тъи  като 

7 Щайндорф, Л., Хърватия, С., 2009, с. 215 
8 Долбо, К., Пансърбизмът – ракът на Югославия, С. 1995, с. 68  
9 Лори, Б., Балканска Европа от 1945 до наши дни, С. 2005, с. 25  
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жаждата за земя е наи -мощната мотивация за 

селяните, включили се в редиците на 

партизаните. 

От национализираните в Хърватия 

площи 31 %  се падат на конфискуваните 

германски имоти. 

Под генералните обвинения за 

сътрудничество с окупационната власт още 

през 1944 г. АВНОЮ решава да отстрани 

германското малцинство. Техните основни 

заселнически точки били във Вои водина и 

Източна Славония. Освен това германци 

живели и в градовете на Словения и Северна 

Хърватия. Доколкото германското население 

не е евакуирано или избягало още преди края 

на вои ната, в голямата си част то е държано в 

лагери, а по-късно изселено. 

На територията на Република Хърватия 

през 1948 г. вместо очакваните 109 000 

германци, има само 10 000. За цяла 

Югославия, спадът е 500 000 души германско 

население. Загубите от вои ната се изчисляват 

на 28 000 души10. 

На първо време местните 

заинтересовани и колонисти поемат 

конфискуваните германски имоти. В Източна 

Славония идват наи -вече хървати от 

селскостопански пренаселения северозапад 

на републиката и от Далмация. Сърбите 

прокарват колонизация наи -вече в Западна 

Вои водина. 

Хърватия, която в Австро-Унгарската 

империя, е сред наи -изостаналите провинции, 

в Югославия изпъква с индустриализацията 

си. Защитена от митнически граници, 

индустрията на северозапада има облага от 

възможностите за пласмент на вътрешния 

пазар. Чуждестранните инвеститори 

предпочитат да инвестират в Хърватия и 

Словения. 

В Хърватия през 1945 г. по обвинения в 

колаборационизъм са конфискувани 

приблизително половината от всички 

предприятия. Закон от декември 1946 г. 

постановява национализация на всички по-

големи индустриални отрасли и 

приблизително 30% от търговските фирми. 

През април 1948 г. последват всички 

търговски предприятия и 1095 

производителни отрасъла, повечето от средна 

големина. Индустриалната продукция в 

Хърватия още през 1948 г. е на по-високо ниво 

от предвоенното. От 1947 до 1951 г. се 

провежда Първият петгодишен план, 

разработен под ръководството на Андрия 

Хебранг, кои то поставя основния акцент 

върху изграждането на тежка индустрия11. 

 

Въпросът за границите в Истрия 
 

Още след края на Първата световна 

вои на въпросът за границата между КСХС и 

Италия е поставен на масата на преговорите. 

Тогава обаче този въпрос не намира 

окончателно решение, наи -вече защото се 

водят преговори между две страни 

победителки. Под опеката на Италия остават 

500 000 хървати и словенци, които 

италианските фашисти впоследствие 

подлагат на репресии12.  

След края на Втората световна вои на 

въпросът отново е на дневен ред, но този път 

Югославия е победител, а Италия победена. 

Резултатът от разплитането на този въпрос е 

от голямо значение за Хърватия и Словения, 

доколкото тои  окончателно определя 

границите, с които тези държави са и до днес. 

При капитулацията на Италия на 8 

септември 1943 г., възниква властови вакуум 

в Истрия. Едно събрание на 13 септември в 
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10 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 223-224  

11 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 222  
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Пацин обявява присъединяването на Истрия 

към Хърватия. Седмица по-късно ЗАВНОХ 

одобрява решението. През април 1945 г. 

Националната армия за освобождение, 

прогонваи ки последните германски части, 

наред с Истрия, навлиза и в Триест, където е 

пресрещната от западните съюзници. Под 

техния натиск, в началото на юни, 

партизаните трябва да се оттеглят от Триест. 

На Парижката мирна конференция през 

1946-1947 г. са представени различни 

предложения за граничното разделение. 

Наред с аргументацията за етно-

националните отношения се намесва 

съперничеството между Великите сили. 

В краи на сметка се намира 

компромисно решение: областта източно от 

Горица и Истрия, без неи ния северозапад 

преминават към Югославия; с това са 

договорени привременните условия. Освен 

това се предвижда създаването на република 

Триест, която да се управлява от губернатор с 

мандат от Обединените нации. 

Републиката обаче никога не е 

създадена, защото партиите не могли да се 

споразумеят за губернаторския пост. Така 

временното положение се запазило: в Зона А 

от Дуи но до Триест южно от града, остава 

съюзническо управление; южната по-голяма 

Зона Б се намира под югославско управление. 

Когато през 1954 г. западните 

съюзници обявяват разполагането на 

италиански военни части в Триест, Югославия 

заплашва с военна интервенция. Тогава е 

прието споразумението: Зона А с малки 

корекции в полза на Югославия преминава 

към Италия, а Зона Б – към Югославия. Едва 

през 1975 г. югославско-италианският 

държавен договор санкционира 

демаркационната линия като държавна 

граница. 

Югославската част е разделена според 

етнически и езикови критерии между 

републиките Хърватия и Словения. 

 

Църковна политика 
 

След вкарването на Хърватия в КСХС, 

хърватите, които в своята цялост са католици, 

се изправят пред религиозни перипетии, в 

доминираната от православни държава.. 

Фактически навсякъде в Хърватско 

попове започват покръстване в православие, 

на „еретическото“ население и то с успех 

(300 000 покръстени в периода 1918-1941)13. 

Въпреки протестите на хърватския 

архиепископ по това време Антун Бауер, 

православната църква на Сърбия не прави 

дори и наи -малки отстъпки. Тя дори стига до 

отлъчване на шестима свещеници и улични 

манифестации, за да попречи на първия опит 

за конкорад с Ватикана (1935-37). 

Новата комунистическа власт не 

променя съществено политическата линия и 

около 500 католически духовници малко 

преди и след края на вои ната умират от 

прояви на „спонтанно“ насилие. 

Въпреки че на 18 март 1945 г., още 

преди края на вои ната, архиепископ Степинац 

държи една извънредно критична проповед 

за поведението и програмата на комунистите, 

в първите месеци на новото правителство 

съществува известна поносимост, още повече, 

че отделни католически духовници 

сътрудничат на АВНОЮ14. 

Големите противоречия започват, 

когато в отговор на искане на Тито, 

архиепископ Степинац отказва да основе 

независима от Рим хърватска национална 

църква. Църквата се смята за ощетена от 

13 Долбо, К., Пансърбизмът – ракът на Югославия, С. 1995, с.63 
14 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 224  
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аграрната реформа, защото чрез нея губи 

значителна част от своите постъпления. Тя 

протестира срещу отмяната на църковното 

обучение и все по-нарастващите ограничения 

на църковното учебно дело. 

Нахвърляи ки се така върху 

Католическата църква, маршал Тито видимо 

отговаря на победоносните тежнения на 

голяма част от сръбското обществено мнение, 

като се освобождава от една влиятелна 

контравласт с опитите си да компрометира в 

очите на света цялостния ансамбъл на 

Католическата църква, обвинена гръмогласно 

в съглашателство с нацизма и фашизма. 

От своя страна, освен някои акуратни 

малки неприятности, Православната църква 

излиза учудващо добре от критичната фаза на 

чистки. Известният със симпатиите си към 

фашистките четници и намиращ се в изгнание 

в Лондон патриарх Гаврило се връща в 

Белград със съгласието на Тито, кои то 

патриархът публично възхвалява. 

Очевидно с цел политическо 

дисциплиниране на католическата църква 

през септември 1946 г. срещу архиепископ 

Степинац е открит процес. Прокурорът 

обвинява Степинац в колаборационизъм и 

подпомагане престъпленията на усташкия 

режим. Степинац е осъден на 16 години 

принудителен труд. През 1951 г. наказанието 

е променено на домашен арест в неговото 

родно място Крашич при Карловац. Там през 

1953 г. го настига новината за назначението 

му за кардинал. Това става на фона на 

прекъснатите през 1952 г. дипломатически 

отношения между Югославия и Ватикана. 

След смъртта на Степинац в началото на 1960 

г., властите държат погребението да стане на 

мястото на изгнанието. Тъи  като обаче по 

всичко личи, че Крашич ще се превърне в цел 

за поклонение, позволяват тържествено 

погребение в Загребската катедрала15. 

Постепенно отношенията между 

Ватикана и Югославия се успокояват и въз 

основа на Белградския протокол от 1966 г. са 

възстановени дипломатическите отношения. 

 

Раздорът със СССР и специфичния 

път на Югославия 
  

 Югославия е единствената европеи ска 

страна, заедно с Албания, където заемането на 

властта от комунистите не е пряко 

последствие от интервенция на Червената 

армия. Поради това Югославия седи начело на 

групата на сателитите. Това поражда 

желанието на югославските комунисти и 

самият Тито, да не делят властта с никого. На 

съветските експерти в Югославия се гледа с 

подозрение, защото се опитват да 

организират страната като придатък на СССР. 

Динамичното развитие обаче позволява на 

Белград да наложи собствените си интереси в 

отношенията с Москва. Първият югославски 

петгодишен план (1947-1951) предвижда 

рязък скок в тежката промишленост, кои то не 

може да бъде постигнат без чужда, т.е. 

съветска техническа и финансова помощ и 

СССР се оставя да бъде подведен16.  

Като поддържа образа си на наи -

усърден сателит на СССР, Югославия пречи на 

Запада да предусети кризата в отношенията 

между двете държави. 

Някои от мотивите за възникналите 

разногласия имат корените си в самата 

световна вои на – например, отсъствието на 

съветска военна помощ за партизаните. 

Впоследствие се поставя въпросът за Триест, 

при кои то дипломатическите съображения от 

по-общ характер взимат превес в СССР спрямо 

МЕЖДУНАРОДНИК 

15 Щаюндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 225 
16 Лори, Б., Балкнаска Европа от 1945 до наши дни, С. 2005, с. 38  
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териториалните претенции на неговата 

съюзничка. Условията, при които се развива 

сътрудничеството между двете страни, също 

не са безупречни. 

Често се смята, че основната причина за 

спора е югославският проект за Балканска 

федерация, но въпросът си остава доста 

спорен. 

На събранието на ЦК на ЮКП от 1 март 

1948 г. за първи път се изразява открита 

критика за попадането на Югославия под 

силното влияние на Съветския съюз и 

неблагоприятните икономически договори. 

Югославските комунисти изискват 

равнопоставеност на отделните 

комунистически партии. Конфликтът 

ескалира чрез изтеглянето на съветските 

военни и технически специалисти. Тито, 

кои то живее в Москва по време на 

сталинските чистки затяга редиците на своя 

екип, като отстранява Андрия Хебранг и 

Сретен Жуи ович, които биха могли да се 

изкушат да изиграят московската карта срещу 

него. 

През 1945 г. Хебранг критикува новото 

сръбско-хърватско гранично разделение в 

Срем и обменния курс на куната на НДХ в 

новия динар.  Заради тясното стопанско-

политическо сътрудничество на Хербанг със 

съветските другари през 1945-1946 г., самият 

тои  е обвинен в ощетяване на икономическата 

политика на Хърватия за собствена изгода. 

Съществува теория, че Хебранг е изнудван от 

съветите да си сътрудничи с тях с улики за 

колаборационизъм17. 

Съгласно официалното известие 

Хебранг извършва самоубии ство през 1949 г. 

преди началото на процеса срещу него, в 

затвора в Белград. Според това, което знаем 

днес, това е убии ство, инсценирано като 

самоубии ство. През 1992 г. тои  е 

реабилитиран с решение на хърватския 

парламент. Улици носят неговото име. 

От началото на 50-те години вътре в 

Социалистическата федеративна република 

Югославия се очертава смяна курса, която 

също трябва да направи идеологически ясно 

разграничаването спрямо съветската сфера на 

влияние. През 1950 г. е въведено „трудово 

самоуправление“ в предприятията като първо 

отричане от принципа на демократическия 

центризъм. Чрез изграждането на 

самоуправленския социализъм 

предприятията получават условна 

самостоятелност в своите решения. 

Регулирането на цените понякога се случва 

посредством пазарните механизми. Така 

положението с обезпечаването със стоки за 

консумация в републиките на Югославия е 

учудващо добро в сравнение с другите 

социалистически страни. Частният сектор  в 

сферата на услугите достига по-голям дял. По 

отношения на цялостното раздържавяване, 

осъществявано в противовес на съветския 

модел, мястото на партии ния апарат като 

носител на политическите решения остава 

неприкосновено18. 

По правило от края на 60-те 

гражданите на Югославия невъзпрепятствано 

могат да предприемат пътувания в чужбина. 

Поради това изолацията от западния начин на 

живот е по-малка в сравнение с останалите 

социалистически страни. Трудовата миграция 

става възможна. Приблизително по това 

време партията се отказва да създаде 

югославска обединена нация по аналог на 

съветската нация и унитаризма на 

междувоенния период19. 

 

 

17 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 228 
18 Пак там, с. 229  

19 Пак там, с. 230  
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Хърватската пролет 
 

Вътрешната либерализация и по-

нататъшната федерализация през 1967-1971 

г. отварят свободно пространство за 

социалното движение на Хърватската пролет. 

В него деи стват заедно бунтовното 

настроение на световното студентско 

движение, засиленото хърватско национално 

самосъзнание и необходимостта от разширена 

политическа свобода на деи ствие.  

Представителни групи са студентите, 

културната организация Matica hrvatska и 

реформаторското крило на СКХ (Съюз на 

комунистите в Хърватия). Хърватската 

пролет, както става ясно от аналогията с 

името на Пражката пролет, притежава 

структурни прилики с други социални 

движения в страни с реален социализъм. 

Като въведение към движението служи 

съчинената от група езиковеди „Декларация 

за отношенията и мястото на хърватския 

литературен език“ от 17 март 1967 г. Тя 

повдига упрека – напълно основателен – че 

равнопоставеността на сръбския и 

хърватския вариант на общия език не е 

съблюдавана. 

Но по време на Хърватската пролет не 

става дума само за грижата за културната и 

езикова традицията като израз на 

хърватската идентичност. Желанието за 

икономическа модернизация и транспортно-

техническата интеграция става част от 

националното самоутвърждаване. 

Подобряването на възможностите за печалба 

трябва да спре трудовата миграция. 

Половината от трудовите емигранти на 

Югославия се падат на Хърватия. Критична 

точка за обществеността е и по-голямото в 

пропорционално съотношение 

представителство на сърбите с ръководни 

функции. По онова време 30% от членовете на 

СКХ са сърби20. 

Промените в съюзната Конституция от 

1971 г. потвърждават федеративния характер 

на държавата. Същевременно те способстват 

за развитието на бунтовните настроения в 

Хърватия, но затвърждават осъществяването 

на промените, създаваи ки нови желания и 

изисквания. 

Едва на втора място, отвъд поставените 

културни и икономически цели започват да се 

развиват политически искания. Военната 

служба, при която важи практиката 

вои ниците да бъдат разпределяни на 

възможно наи -отдалеченото от родината 

място, трябва в бъдеще през три четвърти от 

времето да бъде изпълнявана в родната 

република, а военното образование да става 

на местния език. Друго изискване е промяната 

в начина на разпределение на валутните 

постъпления. Те почти изцяло отиват в 

Централната банка в Белград. В това Хърватия 

вижда ощетяване, тъи  като неи ните 

туристически приходи се разпределят сред 

останалите републики. В същото време цели 

60 % от държавните инвестиции на 

Югославия се осъществяват в Република 

Сърбия.21 

Поведението на Тито към движението 

дълго време остава двои ствено. Макар и 

наполовина хърватин, тои  е убеден комунист 

и интернационалист. През юли 1971 г. тои  се 

заканва, че ако трябва, с помощта на армията 

ще въведе ред. В началото на септември се 

произнася, че е доволен от развитието; няма 

националистически отклонения. Тои  

очевидно се стреми да обедини движението 

под влиянието на безспорния си авторитет. 

Чрез това неговата личност се радва на нов 

МЕЖДУНАРОДНИК 

20 Долбо, К., Пансърбизмът – ракът на Югославия, С. 1995, с.71 
21 Пак там, с. 71  
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тласък на популярността си. Името на Тито е 

наи -добрата легитимация за движението22. 

На 22 ноември 1971 г., когато Тито 

отпътува на посещение в Румъния, 

студентите в Загреб започват стачка и в 

стачното решение обявяват своето движение 

за „революционно и прогресивно“. Те си 

осигуряват подкрепата на либералите в 

партията. Единственото искане, което 

издигат, се отнася към реформа в 

разпределението на валутата23. 

На 29 ноември Тито се среща с 

хърватското ръководство на партията в 

ловната вила Караджорджево във Вои водина. 

На следващия ден там се събира целият 

съюзен президиум на партията. Сега Тито 

изказва своето безапелационно мнение: в 

Хърватия тои  вижда шовинизъм и 

национализъм в деи ствие; съмнителният 

либерализъм прави възможно развитието на 

контрареволюцията. Така авторитетът, кои то 

подкрепя „Хърватската пролет“, слага неи ния 

краи . 

 

Държавната криза в Югославия 
 

Ако се запитаме кои  е разделителният 

момент, кои то маркира началото на 

държавната криза в Югославия, наи -

естествено е да бъде назована смъртта на 

И осип Броз Тито на 4 маи  1980 г., на  почти 88 

години. Липсата на общопризнат, видимо по-

млад наследник в държавното и партии ното 

ръководство ускорява разпадането на 

съюзната република. Лозунгът „I posle Tita s 

Titom“ – „И след Тито с Тито“, е не толкова 

политическа програма, колкото израз на 

безпомощност. 

Още от самото създаване на 

югославския проект сърбите ясно разбират, 

че единственият начин държавата да 

продължава да съществува и да не се 

сгромоляса под теглото на собствената си 

несъстоятелност е сръбският етнически 

елемент открито или прикрито да взема 

доминираща роля в управлението на 

страната. До времето, в което избухва Втората 

световна вои на югославските комунисти също 

го разбират, но също така стигат до извода, че 

останалите народи трябва да бъдат 

привлечени доброволно да станат част от 

Югославия и затова възприемат идеята за 

федерализация. 

Към останалите изложени данни и 

сведения свидетелстващи за великосръбския 

характер на югославската идея трябва да 

прибавим и данните за милицията през 50-те 

години, според които 78 % от членовете на 

милицията в Хърватия и 82 % от тези в Босна 

и Херцаговина са сърби. В същото време 

федералната бюрокрация наброява не по-

малко от 73 до 75 % сърби срещу едва 6 до 8 % 

хървати24. 

След смъртта на Тито, склонността към 

шовинистична параноя на сръбският 

политически и научен елит се изостря 

чувствително. По ирония на съдбата това има 

своя ключов принос за държавната криза през 

80-те години и последващата дезинтеграция 

на страната. През март 1981 г. избухват 

бунтове сред албанците в Косово. По повод 

лошите материални условия на студентите се 

издига искане „Косово - република“. След 

твърдата намеса на сръбската полиция и 

съюзната армия вълненията бързо намират 

своя краи . Хърватският партиен шеф 

Владимир Бакарич не одобрява 

насилственото въдворяване на мир в Косово, 

чии то автономен статут без съмнение остава 

незасегнат като дългосрочна политическа 

22 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 235 
23 Пак там, с. 235  
24 Долбо, К., Пансърбизмът – ракът на Югославия, С. 1995, с. 71  
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грешка, с потенциални фатални 

последствия25.  

Приблизително едновременно със 

социалистическите държави в съветската 

сфера на влияние от края на 70-те години 

Югославия изпада в хронична икономическа 

криза, чиито причини се намират в 

прекомерната задлъжнялост, липсата на 

способност за иновации и ефективност на 

производството, както и в тромавостта на 

администрацията на самоуправленските 

институции и държавата. За отделното 

домакинство кризата се проявява в трудности 

със снабдяването. 

През 1986 г. партиен шеф на Съюза на 

комунистите на Сърбия става Слободан 

Милошевич. Три години по-късно тои  се 

добира до поста държавен президент на 

Сърбия. В негово лице сръбската 

шовинистична политика отворено поставя 

под въпрос конституционния консенсус във 

федерацията. По план тя обрисува и скрито 

инструментализира съществуващата картина 

на врага, насочена срещу албанците26, за 

прокарване на целите си. С това пътят на 

насилието и вои ната е предначертан. 

В началото на 1989 г. Милошевич 

налага отмяната на автономията на Косово и 

учреждава там полицеи ски режим, основан на 

произвола и безправието. Също така 

Вои водина губи автономията си. В Черна гора 

Милошевич поставя на власт приближени 

хора с помощта на „антибюрократичната 

революция“. 

Останалите републики още през 1988 г. 

гледат на  политиката на Милошевич с 

нарастващо подозрение. В края на 1989 г. 

словенското правителство за първи път 

провежда открита съпротива, като забранява  

преминаването на словенска територия на 

организиран от Сърбия „митинг на истината“. 

От своя страна Милошевич призовава към 

бои кот на словенските стоки. 

На извънредния 14-и партиен конгрес 

на Съюза на комунистите в Югославия 

Милошевич се опитва да наложи 

рецентрализация на партии ната организация. 

Когато словенската делегация на 22 януари 

1990 г. в знак на протест напуска партии ния 

конгрес, Милошевич настоява да се продължи 

работата, след което и хърватската делегация 

напуска в знак на несъгласие. Това се равнява 

на разпадане на партията на федеративна 

основа. 

През декември 1990 г. сръбското 

правителство принуждава Националната 

банка да му предостави на разположение 

необезпечени динари на стои ност над три 

милиарда марки. С това то подкопава не само 

икономическата обновителна програма на 

съюзното правителство, но същевременно 

настава тежък разрив в доверието на другите 

републики. Към този момент в Словения, 

Хърватия, Босна и Херцеговина и Македония 

вече се състои смяна на правителствата в 

свободни избори. 

 

Заключение 
 

В този исторически очерк на историята 

на Хърватия в състава на Социалистическата 

федеративна република Югославия беше 

направен преглед на наи -важните събития и 

процеси в съставната социалистическа 

република от териториален, конфесионален, 

икономически и обществено-политически 

характер. Беше проследена хронологията на 

събитията и институционалните промени 

довели до формирането на Югославия и 

попадането на Хърватия в неи ния състав, 

МЕЖДУНАРОДНИК 

25 Щайндорф, Л., Хърватия, С. 2009, с. 239 
26 Пак там, с. 241  
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както и предпоставките за налагането на 

социалистическия режим. 

 Безспорният авторитет на Тито и 

умелата му вътрешна и външна политика 

служат като спои ка за това неестествено 

обединение. А за неестественият характер на 

югославския проект свидетелстват 

изобилното количество данни, посочени в 

настоящия труд, които го разобличават като 

продължение на великосръбската политика 

от XIX и началото на XX в.  

 В краи на сметка, великосръбският 

шовинизъм, кои то седи в основата на 

зараждането на концепцията за „югославската 

нация“, стана причината и за разпадането на 

Югославия. Напомняне от историята, че нищо 

неестествено на този свят не е вечно… 
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