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  25 години Студентски дипломатически клуб 

Необикновена атмосфера, празнично настроение, пъстър спектакъл, културни 

представления от цял свят – в тази тържествена атмосфера бяха посрещнати студентите, 

преподавателите и гостите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 16 януари 

в Аула Магна, по случай 25-годишнината от основаването на Студентски дипломатически 

клуб при СУ (СДК). Клубът представлява студентска неправителствена организация, чиято 

основна задача е усъвършенстването и обогатяването на професионалната подготовка на 

членовете му в сферата на международните отношения. За целта клубът организира срещи с 

дипломати, политици, учени и общественици. Провеждат се научни конференции, засягащи 

проблематиката на международните отношения, организират се дискусии и дебати относно 

актуални събития. Рожденият ден на СДК бе страхотен повод да отпразнуваме неговата 

богата история, изпълнена с всеотдайния труд на членовете му през годините. 

Началото на събитието бе поставено с изпълнението на националния химн на 

Република България, последван от академичния химн „Gaudeamus igitur“, а тържественото 

представление бе открито от Духовия оркестър към Първа английска езикова гимназия, 

който взема участие в това мероприятие за трета поредна година. Водещ на събитието бе 

журналистът Даниел Михайлов от БНТ. Сред официалните гости на събитието бяха 

посланиците на Германия и Дания, както и дипломатически представители на Испания, 

Гърция, Русия, Азербайджан, Швейцария и Виетнам. 

Ректорът на Софийския университет, проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, също посрещна 

публиката с приветствено слово като изрази добрите си впечатления от дейността на СДК 

и поздрави членовете му за тяхната успешна работа. СДК получи официален поздравителен 

адрес както от проф. Герджиков, така и от Даяна Килова, председател на Студентски съвет, 

и от Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара. 

След Духовия оркестър на сцената излезе Представителният хор за старинна музика с 

ръководител Красимира Цуцуманова. Със своя репертоар Университетският състав дава 

началото на множество национални и международни научни форуми на университета. 

Високата оценка за постиженията на състава му извоюват постоянното присъствие в 

церемониите по присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза" на най-старото 

висше учебно заведение в България.  

Духовната атмосфера, която изпълнението на хора придаде на тържественото 

събитие, бе последвана от магията на танца на невероятните изпълнители от Boriana Dance 

& Entertainment. Те преоткриват танцовото изкуство в България, съчетавайки майсторски 

изпълнена хореография и артистични костюми с огнено и светлинно шоу! Тяхната 

оригиналност, професионализмът и харизма ги отвеждат до полуфиналите в последния сезон 

на „България търси талант". Тяхното изкуство спечели нови почитатели в аулата на 

Софийски университет, като майсторски вплетоха логото на Студентския дипломатически 

клуб в хореографията на едно от своите изпълнения! 

Танцовата магия, в която се потопи публиката, бе продължена от Танцова формация 

„Елика“. Създадена преди 19 години, танцова формация „Елика“ се нарежда сред най-

значимите културни символи на град Пловдив. Със своето изумително шоу, пищни костюми и 

неизчерпаема енергия, формацията докосва сърцата на публики в България и чужбина. 

Постоянно развиващото се разнообразие от танци на формацията включва национални, 
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класически и джаз танци. Именно това богато разнообразие от стилове от различни краища 

на света съпътстваше изпълненията на формация „Елика“, изумявайки гостите. 

В традиционната реч на председателя, Михаил Проданов обърна поглед към историята 

на основаването на СДК и избраните за първи управителен съвет на клуба на учредителното 

събрание от 16 януари 1995 г.: Антонина Арбова, Мария Ефремова, Димитрина Янчева, Коста 

Йосифов, Янка Коджабашева, Христина Василева и Николай Добрев. Въпреки последвалите 

динамични 25 години СДК продължава своята дейност в полза на студентите, посрещайки ги 

с отворени обятия щом пристъпят прага на университета. Михаил Проданов не пропусна да 

спомене все по-успешната платформа за студентски анализи, каквато е списанието 

„Международник“, както и благодари на организациите и младежките клубове, с които СДК 

реализира общи проекти: САИМО, Софийски форум за сигурност, Екип Европа Директно, 

Български хъб за обединени Балкани. Не на последно място председателят на СДК благодари 

на всички, които отделиха от времето си, за да направят вечерта възможна, и на 

участниците, които споделиха таланта си с гостите на празничната програма. 

Културната програма продължи с прелестната Надежда Тричкова, която сподели 

своята красива поезия. Надежда е родена в град София през 1993 г. Учи в Американския колеж, 

а след това завършва „Международни отношения” в Единбургския университет. През 2014 г. 

заема трето място на Националната „Славейкова награда”. Лауреат е на тридесет и 

четвъртия Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” през 2017 г., 

благодарение на който излиза дебютната ѝ стихосбирка „Лентата е почти изснимана”. 

Книгата е удостоена с първа съпътстваща награда от Националния конкурс за дебютна 

литература „Южна пролет” и е номинирана за Наградата за нова българска поезия „Николай 

Кънчев” през 2019 г. Именно от тази стихосбирка Надежда прочете своите произведения. 

Следващият участник в културната програма бе прелестната Надежда Тричкова, 

която сподели с публиката своята красива поезия. Надежда е родена в град София през 1993 г. 

Учи в Американския колеж, а след това завършва „Международни отношения” в Единбургския 

университет. През 2014 г. заема трето място на Националната „Славейкова награда”. 

Лауреат е на тридесет и четвъртия Национален младежки конкурс за поезия „Веселин 

Ханчев” през 2017 г., благодарение на който излиза дебютната ѝ стихосбирка „Лентата е 

почти изснимана”. Книгата е удостоена с първа награда от Националния конкурс за дебютна 

литература „Южна пролет” и е номинирана за Наградата за нова българска поезия „Николай 

Кънчев” през 2019 г. Именно от тази стихосбирка Надежда прочете своите произведения. 

Каквото и да кажем за изпълнителите, които отбелязаха кулминативния завършек на 

празничната програма, би било недостатъчно, а и излишно. Студентски дипломатически клуб 

имаше огромната чест и удоволствие да отбележи своя рожден ден с изпълнения на 

неповторимите Дует Ритон, които над 40 години зареждат своите почитатели със своята 

музика и любов чрез изявите си на сцената. Те отправиха специални благодарности на 

председателя на СДК Михаил Проданов за поканата и изпълниха своите произведения под 

съпровода на ръкоплясканията на публиката, завладяна от енергията на дуета. 

 Празничната вечер завърши с коктейл и приятни разговори в празнична атмосфера. 

Дипломати, преподаватели и студенти имаха рядката възможност да общуват в 

неформална среда и да обменят своите контакти и впечатления от културното събитие.  

Празникът по случай 25-тия рожден ден на Студентския дипломатически клуб при СУ 

бе страхотно събитие, което не само ни дари с положителни емоции, но и успя да ни обогати 

културно чрез наситената с интересни изпълнения програма. Нека да пожелаем на СДК още 

много успехи и безброй поводи за празненства! 
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Глобалните въпроси на COVID-19 

Венцислав Съботинов* 

В човешката история съществуват 

редица примери за преломни моменти, 

които карат хората да преосмислят своето 

място и роля в света, взаимоотношенията 

помежду си и да формулират нова визия за 

своето бъдеще.  

До голяма степен може да се твърди, 

че именно тези преломни моменти седят в 

основата на човешкото развитие и 

адаптация към физическите и 

метафизическите реалности на 

заобикалящия ни свят. Адаптация, която до 

този момент ни позволява да избегнем 

успешно своето потенциално унищожение 

или самоунищожение. 

Погледнато отстрани изглежда сякаш 

човечеството, в своя безспирен поход към 

истината, е намерило отговори на 

множество въпроси. Но с какви точно 

отговори разполагаме? Нима модерният 

човек се различава фундаментално от 

предшествениците си от дълбоката 

античност, предаващи своята история на 

следващото поколение с пръст, сочещ към 

звездите? Нима не споделяме с тези хора 

същите страхове, същата любов и надежда 

за бъдещето? Нима човешкият напредък се 

дължи само и единствено на намирането на 

отговори? Или има нещо повече? Нещо по-

важно? 

Глобалната пандемия от щамът 

вирус, носещ името COVID-19, постави пред 

човечеството редица нови въпроси. 

Основната цел на тази статия не е 

единствено търсенето на категорични и 

емпирични отговори. Защото нарасналото 

ни разбиране за заобикалящия ни свят и 

опознаване на човешкото състояние не се 

дължи на достигането до „правилните“ 

отговори. Дължи се на първо място на 

задаването на правилните въпроси.  

Дистанция, изолация и 

обществена безопасност 
 

От самото си начало избухването на 

епидемията от COVID-19 в Китаи , която 

прерасна в глобална пандемия, бе 

натоварена с множество въпроси. Как 

деи ства този вирус? Колко точно е 

смъртоносен? По какъв начин се пренася? 

Макар отговорите на тези въпроси днес да 

разполагат със своите общоприети (макар и 

не от всички) отговори, то самото им 

наличие в началото на кризата 

представляваше тревожна неизвестност. И 

докато въпросът дали глобализираният 

свят бе подготвен да овладее подобна 

пандемия да намери бързо своя еднозначен 

отговор, подценяването на тези въпроси в 

началото на кризата доведе до възникване 

на нови огнища на заразата.  

Именно в контекста на размаха на 

заразата на Стария континент бе 

формулирана позицията, че съществува 

необходимост от „задушаване“ на вируса 

чрез въвеждането на извънредни 

ограничителни мерки. Въпреки 

съществуващите разминавания в детаи лите 

в различните държави, почти навсякъде 

мерките бяха идентични – изолация, 

социална дистанция, както и 

преустановяване на „неесенциалните“ 

производства и услуги. Разбира се, 

навсякъде властите оправдаха тези 

деи ствия със своето „познаване“ на 

проблема, представяи ки всевъзможни 

графики и статистически данни. Но дали 

причината за това радикално по своя 

характер нарушаване на обществения 

ритъм не бе продиктувано от липсата на 

разбиране за новопоявилия се „враг“? 

Същата липса на разбиране, която накара 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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болшинството правителства да подценят 

проблема на първо място?  

Едва ли бихме могли да виним 

отделните правителства за желанието им да 

опазят обществата си от това, което беше в 

своя зародиш, една непредвидима и 

непозната епидемия. Забавената реакция на 

много места по света създаде опасност от 

развилняване на непознатия враг, а 

закономерното съмнение на властите, че 

свободните общества ще съблюдават 

препоръчителни правила за обществена 

безопасност доведе до въвеждане на 

извънредни мерки. Необходимостта от 

тяхното внезапно въвеждане беше породена 

именно от множеството грешки, допуснати 

от различните държави, в самото начало на 

пандемията.  

Решението на правителството на 

Италия да прекрати директните полети от и 

до Китаи  в контекста на нарастващите 

случаи на заразени от COVID-19 бе логично. 

То обаче просто пренасочи потока от 

пътници между двете страни към 

осъществяването на междинни полети, което 

не само не отстрани, но дори засили 

опасността за страната. 1 

Разбира се, това е само един  от 

аспектите на проблема за първоначалната 

реакция, но въпросът за границите между 

държавите, отделните градове и региони, 

дори между отделните хора, бе един от 

основните, възникнали по време на 

пандемията. Оказа се, че границите все пак 

деи ствително не са „просто въображаеми“, а 

необходими и полезни.  

И все пак… Какви са границите на 

поставянето на граници? Не само в смисъла  

на социалната дистанция, но и в правото на 

протестиране, лишаването от условия за 

приходи и препитание. Какви са границите 

на риска за общественото здраве, които може 

да бъде приет, за да могат хората да 

продължат да ходят на работа, дори при 

определени изисквания за безопасност?  

В тази връзка коментарът на 

германският канцлер Ангела Меркел по 

отношение на недоволството от наложените 

мерки в Германия, че „такава ситуация е 

приемлива и поносима само ако причините 

за ограниченията са прозрачни и разбираеми 

и ако критиката и противоречието са не само 

позволени, но дори поискани и изслушани“2 

може да послужи като добра отправна точка 

за дискусия.  

Един от основните аргументи за 

налагането на изолация на стотици милиони 

и дори милиарди хора по света беше свързан 

с недостатъчния капацитет на здравните 

заведения да обслужват предполагаемия 

масивен брои  нуждаещи се от 

хоспитализация потенциални пациенти с 

COVID-19. Още преди окончателното 

отпадане на ограничителните мерки обаче 

вече започнаха да се появяват данни, че 

изолацията води със себе си сериозни 

негативни последствия върху общественото 

здраве.  

 Така например в САЩ от началото на 

изолационните мерки се наблюдава 

ескалиращо нарастване на случаите на 

самоубии ства спрямо продължителността на 

деи ствие на мерките.3 Но това е само върха 

на аи сберга. Докато данните са самоубии ства 

се увеличават докладваните случаи на 

инсулт в САЩ са намалели с 40% от 

въвеждането на мерките за изолация.4 Това е 

само един от здравословните проблеми, 

които отбелязват спад в докладваните 

случаи. Също така трябва да се отчете 

закъсняването на докладването на тези 

случаи в резултат на ограничителните мерки 

и нежеланието на хората да посещават 

болничните заведения. Към това трябва да 

се прибавят нарасналите случаи на 

тревожност, депресия, алкохолизъм и 

изострянето на други психологически 

проблеми и зависимости в резултат на 
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4Medscape https://www.medscape.com/viewarticle/930374 [4.6.2020] 
5 PragerU https://www.youtube.com/watch?v=aKmPKmZw-Wk&t=924s [4.6.2020]  
6 Patriot act https://www.youtube.com/watch?v=nrKxOnNaGHc&t=4s  [12.6.2020] 

изолацията. 5 

Въпреки несъмненото добро 

намерение на властите да овладеят слабо 

известната и непредвидима пандемия бързо 

и ефективно, налице са въпроси поставящи 

под съмнение създаването на паника около 

заразата, за което много способстваха и 

средствата за масова информация. Зададени 

пост-фактум, тези въпроси биха могли да ни 

помогнат да формулираме по-целесъобразен 

отговор на подобни кризи в бъдеще, насочен 

към опазване на общественото здраве: 

Дали няма да се окаже, че по-опасно от 

стичането на пациенти към болниците е 

нежеланието им да ги посещават? Дали 

всъщност изолацията не бе по-смъртоносна 

от коронавируса? 

 

Икономическите измерения на 

кризата 
 

Редица икономисти, правителствени 

институции и неправителствени 

организации се опитват да изчислят преките 

и косвени ефекти на наложените мерки 

върху икономиката на отделните държави и 

върху световната икономика като цяло. 

Реалността на ситуацията, обаче, е че 

последствията от разразилата се 

икономическа криза са толкова всеобхватни, 

че едва ли е възможно да бъдат напълно 

описани, или изчислени с точност. Поради 

тази причина въпросът за ефектите върху 

икономическото взаимодеи ствие и 

международната икономическа система 

следва да бъде поставен над пресмятането на 

непосредствените загуби. 

 В условията на карантина и изолация 

смятаното за вечно и необратимо търсене на 

петрол спадна значително, а цената на 

суровината се сгромоляса на стои ности, в 

някои случаи, падащи под нулата.  

В същото време затварянето на 

месопреработвателните предприятия в САЩ 

създаде недостиг на телешко месо на пазара. 

Липсата на яснота за бъдещето бе сериозен 

проблем за индустрията, тъи  като за 

собствениците се оказа по-изгодно да 

умъртвят животните, вместо да 

продължават тяхното изхранване отвъд 

предвидените за консумация срокове.6 Така 

недостигът на телешко и заплахата за 

сгромолясване на животновъдната и 

месопреработвателната индустрия принуди 

президента Тръмп да освободи 

предприятията от правна отговорност, 

свързана с рисковете от продължаване на 

работа по време на карантината. Резултатът 

беше налице – месопреработвателните 

предприятия, в които работят стотици 

служители, се превърнаха в активни огнища 

на заразата. 

 Посочените примери за ситуацията в 

петролната и месопреработвателната 

индустрия, макар изумителни сами по себе 

си, трябва да ни послужат за подчертаването 

на един по-голям и основен проблем. 

Проблемът за снабдителните вериги. 

 Изградени изцяло върху концепцията 

за ефективност, снабдителните вериги в 

световен мащаб се разкриха като 

неустои чиви при възникването на 

извънредни ситуации. Дали впечатлението 

за изобилие, с което обикаляме големите 

супермаркети не е просто една илюзия, 

готова да се сгромоляса при възникването на 

по-сериозна извънредна ситуация? А дали 

паническото презапасяване не изостря 

сериозността на този проблем? 

 Когато говорим за снабдителни 

вериги, пандемията от COVID-19 разкри още 

един сериозен проблем, кои то, като че ли, 

през цялото време е седял пред очите ни, но 

ние сме били неспособни да видим. Става 

дума за концентрирането на производството 

на стоки от първа необходимост в 

определени части на света. Така например 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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7 Washington Post https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/16/unemployment-claims-coronavirus/ [10.6.2020]  
8 CNN https://edition.cnn.com/2020/06/05/economy/may-jobs-report-2020-coronavirus/index.html [9.6.2020] 
9 CNBC https://www.cnbc.com/2020/05/21/american-billionaires-got-434-billion-richer-during-the-pandemic.html [5.6.2020]  

САЩ „откриха“, че са зависими от Китаи  за 

вноса на редица медикаменти и санитарни 

стоки, сред които дори санитарните маски. 

Ситуацията в Европа бе сходна и 

националните правителства се оказаха слабо 

подготвени за посрещане на кризата. Това 

повдига въпроса, нима запасяването и 

производството на санитарни стоки и такива 

от първа необходимост не е въпрос на 

национална сигурност за всяка държава? А 

до къде се простира спектърът на тези 

стоки? Прясна вода и храна? Защо към този 

списък да не бъдат прибавени например 

медицинското оборудване, производството 

на електрически проводници и дори на 

въоръжение? 

 Въпреки че тези въпроси вече бяха 

озвучени публично от редица държавни 

ръководители, обществените надежди и 

внимание засега са насочени към 

преодоляване на преките ефекти от 

карантинните мерки. 

 Месец след обявяването на 

извънредното положение в средата на март 

2020 г. новорегистрираните безработни в 

САЩ начисляваха 22 млн. души.7 Стои ности, 

съпоставими дори с тези, регистрирани след 

избухването на Голямата депресия от 1929 г. 

Дали обаче тази криза си прилича с 

познатите ни досега? До този момент 

настоящата икономическа криза не изглежда 

да споделя характеристиките на „системна 

криза“, свързани със спада на 

потребителското доверие и вярата във 

възможностите на икономиката да се 

възстанови. Данните за прибавените в 

Щатите над 2,5 млн. работни места през 

месец маи  (преди премахването на 

ограничителните мерки в повечето щати) ни 

дават основания да смятаме, че това е така.8 

Но ако приемем, че икономиката е 

способна сравнително бързо и 

последователно да излезе от настъпилата 

рецесия, тогава какви са основните 

наблюдения, които бихме могли да изведем 

са състоянието на международната 

икономическа система в настоящето? 

Докато загубилите от кризата могат 

лесно да бъдат обозначени в лицето на 

хората, загубили своята работа и 

препитание, то от неи ното разразяване 

изникнаха и печеливши. Само в САЩ 

състоянието на наи -богатите 600 

милиардери след налагането на 

извънредните мерки е нараснало сумарно с 

434 млрд. долара!9 Наи -голям ръст на 

богатството си отбелязват собствениците на 

„Амазон“, Джеф Безос, и на „Феи сбук“, Марк 

Зукърбърг, с 34 млрд. и 25 млрд. долара 

съответно. Дали това не означава, че 

световната икономика е хваната в здравата 

прегръдка на големите корпорации, които 

продължават да печелят, дори когато всички 

останали губят? Кризата помогна ясно да се 

види, че преуспяването на корпорациите не 

означава преуспяване за цялото общество, а 

облекченията за едрия бизнес, както 

обикновено, станаха за сметка на 

изпадналите в затруднения малък бизнес и 

данъкоплатци. 

 В тази връзка, изумителни по своя 

характер бяха редицата програми за 

социално подпомагане и „спасяване“ на 

споменатите корпорации, които се 

разгърнаха в западните държави. Само един 

от приетите няколко пакета помощи от 

правителството на САЩ наброява 2 трлн. (!) 

долара.10 Тази сума не включва спасителната 

програма, за която Сенатът развърза ръцете 

на Министерството на финансите на САЩ в 

началото на кризата. При определени 

условия, неи ният размер може да нарасне от 

450 млрд. до 4,45 трлн. долара.11 От своя 

страна, държави като Германия, 

Великобритания, Дания и други също 

осигуриха незабавна фискална подкрепа за 

бизнеса и принудените да останат без 

работа.  
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10 MarketWatch https://www.marketwatch.com/story/two-trillion-dollars-heres-where-all-that-coronavirus-stimulus-money-is-
going-2020-03-30 [4.6.2020] 
11 Huffington Post https://www.huffpost.com/entry/senate-democrats-donald-trump-coronavirus-
bill_n_5e7b77a6c5b62a1870d62d83 [10.6.2020]  

 Макар и приети с облекчение, тези 

мерки повдигнаха въпроси, свързани с 

очевидната липса на политическа воля на 

някои от тези правителства да разрешат 

наболели социални проблеми в обществата 

си. В краи на сметка, ако правителството на 

САЩ е способно да мобилизира в рамките на 

седмици трилиони долари, защо в страната 

продължават да живеят в мизерия 60 хиляди 

бездомни ветерани, например? 

 

Заключение  

 
Изредените дотук са само малка част 

от въпросите, които възникнаха вследствие 

на пандемията COVID-19. Съществуват и 

други групи въпроси. Една от тях е свързана 

с промените в геополитиката и 

геоикономиката на планетата вследствие от 

кризата. До голяма степен обаче развитията 

в това направление ще се ръководят от 

въпросите, които правителствата по света 

задават сами на себе си, в търсене на поуките 

и оценяването на развилата се ситуация.  

Изглежда Европа, и по-специално ЕС, е 

едно от местата, където нуждата от 

задаването на правилните въпроси е наи -

голяма.  

ЕС бе принуден да пренасочи голяма 

част от средства, заделени за борбата с 

климата, за справяне с последствията от 

коронавируса. Става дума за 

мултимилиардни програми с екологична 

насоченост, въпреки факта, че Европа вече е 

световен лидер в опазването на околната 

среда. Няма ли да си затворим очите за 

истината, ако не си зададем въпроса дали 

няма нещо сбъркано с приоритетите на 

Брюксел? 

Китаи  също е гореща точка по 

отношение на зародилата се в страната 

глобална пандемия. Какво е мястото на 

Китаи  в съвременния свят? А какво трябва да 

бъде? Какви опасности крие китаи ският 

възход и какви възможности? Дали Западът 

не е твърде неангажиран със сдържането на 

китаи ската икономическа експанзия? Дали 

Западът не трябва да заложи на съживяване 

на индустрията си, основаваи ки я на 

устои чивост, и по-малко на 

максимализиране на печалбите?  

Съществува и друга група въпроси, 

свързана с произхода на вируса COVID-19, 

която беше особено актуална в началото на 

пандемията. Китаи ското правителство даде 

всевъзможни противоречащи си обяснения 

за неи ното избухване. Дали по този начин 

китаи ските власти не се опитаха да 

прикрият собствената си вина за 

възникването и ? Американският президент 

Доналд Тръмп огласи своето предположение, 

по неговите думи подкрепено от 

разузнавателни данни, че вирусът е тръгнал 

от известната вирусна банка в град Ухан, 

съхраняваща 2300 щамове на вируси, върху 

които се разработват различни ваксини. 

Ако приемем, че предположението на 

Тръмп е вярно, дали всъщност днес светът не 

страда от последствията на нечия престъпна 

небрежност, съпоставима със своите 

последствия с аварията в Чернобил от 1986 

г.?  

На някои въпроси, вероятно никога 

няма да получим категорични отговори. 

 

 * Венцислав Съботинов е бакалавър по 
„Международни отношения“ от СУ „Св. 
Климент Охридски“ и редактор в сп. 
„Международник“ 
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 Едва ли е нужно да се обяснява дълго 

значението на нефта за световната 

икономика. Това полезно изкопаемо стои в 

основата на съвременната промишленост, то 

осигурява функционирането на 

глобализирания пазар и неговата нужда от 

все по-бързо транспортиране на хора и стоки 

от една точка до друга по цялото земно 

кълбо. Важността на нефта за 

международните икономически отношения, 

както и специфичните характеристики на 

неговото образуване (фактът, че се намира 

преимуществено в определени региони на 

света), го превръщат в изключително важен 

фактор и за международните политически 

отношения. 

 Днес нефтът заема почти 35% от 

общия сбор на използваните енергии ни 

суровини и според прогнозите на 

Международната агенция по енергетика ще 

продължи да е наи -важният източник на 

енергия в следващите две десетилетия.1 

Постоянно растящото търсене на енергия, 

подхранвано от главозамаи ващия растеж на 

развиващите се икономики, в частност 

Китаи , означава и колосално нарастване на 

количеството нефт на пазара, макар и в 

процентно отношение дяла на нефта от 

енергии ния пазар да спада постепенно от 70-

те години насам. Този факт поражда 

теорията за нефтения пик, която набира 

особена популярност през последните две 

десетилетия. Теорията гласи, че след като 

количеството нефт, намиращо се в земята, е в 

края на краищата ограничено, все някога ще 

се стигне до пик на производството на нефт, 

откъдето то ще почне постепенно да 

намалява поради физическата липса на 

повече суровини. Рязкото увеличение на 

нефтопроизводството и зависимостта на 

световната икономика от нефта кара 

мнозина да прогнозират скорошен пик и да 

призовават за намирането на заместители на 

нефта. Тази теория се оказва частично вярна 

– в по-голямата част от света 

конвенционалното нефтопроизводство 

наистина е минало своя пик или е на път да 

го достигне, но в същото време дългите 

години на високи цени на нефта подхраниха 

разработването на нови технологии и 

доведоха до наи -различни начини за 

нековенционално нефтопроизводство, 

резервите от които се изчисляват да стигнат 

за 100 години при темповете на 

производство и потребление от 2013 г. 2 

При конвенционалното 

нефтопроизводство, скалата, под която се 

намира нефта, е пропусклива, правеи ки 

лесно пробиването на кладенец и 

добиването на суровината (при цена на 

нефта над 20 долара за барел в повечето 

случаи производителят осъществява 

печалба). Вече са известни оставащите 

неразработени такива находища, като в наи -

голямата си част те се намират в Близкия 

изток и Северна Африка. Затова пък в 

последните години бяха направени редица 

пробиви – морският и океанският 

нефтодобив бе значително доразвит; в 

Канада бяха разработени находищата на 

нефтен пясък; в САЩ индустрията на т.нар. 

шелфов нефт доведе до превръщането на 

страната от вносител на нефт в наи -големия 

производител и един от наи -големите 

износители в света, при условие че 

американското население (5% от 

световното) потребява между 20 и 25% от 

световните енергии ни ресурси. 

Нефтената криза през 2020 г. 

Джордани Димитров* 

1 IEA https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019 [10.5.2020]  
2 Пак там. 
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Всеки един от тези неконвенционални 

методи на производство е свързан с 

допълнителни разходи, които могат да бъдат 

оправдани от търговска гледна точка само 

при цена на нефта, надвишаваща наи -малко 

50, а в редица случаи и 60-70 долара за барел. 

Наред с неконвенционалните 

производствени методи, международните 

нефтени компании (наи -вече западни 

гиганти като ExxonMobil, Chevron, BP, Shell), 

които някога властваха над световния 

нефтен пазар под формата на картела 

„Седемте сестри“, са все повече и повече 

изтласквани от конвенционалните 

находища, принадлежащи на националните 

нефтени компании, към по-рискови и 

скъпоструващи изследвания в Африка, 

Арктика и други региони, за които има 

данни, че разполагат със значителни залежи. 

Тук обаче те се сблъскват с конкуренти – в 

Африка, това са наи -вече китаи ските 

нефтени гиганти CNPC и Sinopec, а в Арктика 

руските Газпром нефт и Роснефт.3 

 Наред с други фактори, теорията за 

нефтения пик също допринася за високите 

цени на нефта през първото десетилетие на 

XXI век. Постепенно обаче започва да става 

ясно, че опасност от „изчерпване на петрола“ 

няма да има наи -малко в следващия половин 

век. През 2012 г. нефтопроизводството 

превишава търсенето на суровината, но 

цените остават много високи още известно 

време поради бушуващата военно-

политическа криза в Близкия изток. Точно в 

този период САЩ се превръщат от вносител в 

износител на нефт, което внася съществена 

промяна на пазара. Две години по-късно, 

през 2014 г. цената на нефта рязко пада, след 

като Саудитска Арабия отказва да намали 

своето производство. Така от 100 долара за 

барел, цената пада на под 60 и се задържа 

така за няколко месеца, преди да падне до 

под 40 през 2015 г. Причината, стояща зад 

наглед нелогичното решение на саудитците 

да не поддържат изкуствено високата цена 

на нефта, се крие в думите на Игор Сечин, 

изпълнителен директор на Роснефт: „Ако 

веднъж се откажеш от дяла си на пазара, 

никога не го получаваш обратно“.4 Макар и 

икономиката на Саудитска Арабия да е почти 

изцяло съсредоточена в нефтената 

промишленост, находищата на 

конвенционален нефт в Персии ския залив 

им позволяват да оцелеят и с много ниска 

цена за барел, която удря по техните 

конкуренти, например американските 

производители на шистов нефт.5 Така 

Саудитска Арабия успя да запази дяла си от 

пазара и да дочака момента, в кои то тя, 

неи ните колеги от Организацията на 

страните-износителки на нефт (ОПЕК) и 

повечето други крупни нефтопроизводители 

се договориха да намалят производството с 

цел да задържат цената между 60-70 долара 

за барел. Този съюз, известен като ОПЕК+, бе 

по същество между Саудитска Арабия и 

Русия, двете наи -големи 

нефтопроизводителки след САЩ. Но точно 

както руските енергии ни ръководители като 

Сечин подозират, ОПЕК+ донася наи -много 

ползи именно на американските шистови 

производители, които използват 

освободените дялове от пазара, за да 

завземат нарастващо по-голяма част от него.  

Това състояние на нещата започва все 

повече и повече да притеснява Русия, макар 

и да задоволява Саудитска Арабия. Разбира 

се, причините за това се крият в разликите 

между двете страни от гледна точка на 

външнополитическа стратегия и 

икономическа структура. Въпреки че е 

зависима от цената на нефта, Русия е една от 

наи -големите икономики в света, с 

несравнимо по-диверсифицирано стопанство 

от една нефтодържава, каквато е Саудитска 

Арабия. Освен това, Русия дълги години 

следва политика на спестяване и орязване на 

разходите, благодарение на което може да 
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балансира годишния си бюджет при цена от 

порядъка на 40 долара за барел. Имаи ки 

предвид всичко това, за Русия поддържането 

на цена, по-висока с около 30 долара от това, 

което се залага в годишния бюджет, не 

оправдава стимулирането на американската 

шистова индустрия и отдаването и  на голям 

дял от пазара, особено в светлината на руско-

американското противопоставяне.  

От своя страна, Саудитска Арабия е 

изключително зависима не само от цената на 

нефта, но и от американското 

покровителство, включително и чрез 

директна военна протекция срещу 

саудитските конкуренти в Близкия изток, 

като например Иран. При заложена цена на 

нефта 80 долара за барел за балансиране на 

годишния си бюджет, както и краи но 

амбициозната програма за развитие на 

саудитската икономика, подета от принц 

Мохамед бин Салман, Саудитска Арабия се 

нуждае от  поддържане на по-висока цена на 

нефта отколкото Русия. 

С този контекст на ум, донякъде бе 

неизбежно договорките на ОПЕК+ (ОПЕК + 

Русия) да бъдат разтрогнати, но моментът на 

скъсване между Саудитска Арабия и Русия 

съвпадна с едно изключително събитие за 

световната икономика, каквото е 

избухналата пандемия от COVID-19. 

Затварянето на Китаи  в началото на 

годината, с неговия огромен и жаден за нефт 

пазар, по-късно последвано от подобни 

стъпки сред почти всички страни по света 

нанесе жесток удар по транспорта (наи -вече 

въздушния, потребяващ наи -много гориво) и 

промишлеността. Глобализираната 

икономика, която се хранеше с нефт, 

изведнъж се оказа парализирана. 

Паралелните с тези събития настоявания на 

Саудитска Арабия за още повече орязвания 

на производството се сблъскаха с твърдото 

нежелание на Русия да „храни“ повече 

американската шистова индустрия. В 

отговор, саудитците решиха да обявят 

„нефтена вои на“ на доскорошния им 

съюзник в ОПЕК+, като започнат да 

увеличават производството всеки ден и 

свалят рязко цената, предлагаи ки много 

евтин нефт на руските клиенти в Европа. 

Русия отговори на саудитското 

предизвикателство и също започна да 

увеличава производството. Съвпадането с 

COVID-19 повлече цената на нефта, която 

пада от 60 на 20 долара за няколко седмици – 

наи -големия шок за пазара от десетилетия 

насам. И докато Саудитска Арабия и Русия 

проверяваха способността си да водят 

нефтена вои на, американските шистови 

производители се оказаха под кръстосан 

огън. Лично Доналд Тръмп се зае с 

помиряването на двете страни, като отправи 

редица жестове към Русия и няколко 

недвусмислени заплахи към Саудитска 

Арабия, свързани с поддържането на 

американско военно присъствие в страната 

срещу ирански нападения. 6 

Саудитците бяха явно притиснати от 

своя старши партньор да се върнат към 

преговорите, а Русия го направи поради все 

по-мрачните изгледи за последствията от 

подобна икономическа вои на, особено в 

момент на здравна криза от безпрецедентен 

мащаб. Така в средата на април, около месец 

след започването на нефтената вои на, 

страните от ОПЕК+ сключиха ново 

съглашение, което ги задължава да намалят 

нефтопроизводството си с 10 млн. барела на 

ден, или близо 10 процента от световното 

производство. Огромна по своя размер, тази 

сделка не осигури нужната стабилност на 

пазара – поради коронавируса световното 

потребление бе нaмалено с 20 млн. барела на 

ден, което оставя 10 млн. барела излишен 

нефт на пазара въпреки сделката на ОПЕК+.7 

Като допълнение към този факт 

трябва да се прибавят и хитрините, с които 

държавите-нефтопроизводители си служат, 
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за да заобиколят постигнатите от самите тях 

договорености. По силата на първоначалната 

сделка както Саудитска Арабия, така и Русия 

трябваше да съкратят производството с 2,5 

млн. барела на ден, но само на основата на 

базовото производство от 11 млн. барела на 

ден. В условия, в които никоя от двете 

страни не е имала за цел да надвишава тази 

база, на практика съкращаване на добивите 

въобще не се състоя.8 

Така се стигна до 20 април, когато се 

случи може би наи -невероятното събитие в 

историята на нефтената индустрия – 

барелът нефт (главният американски сорт 

West Texas Intermediate) се търгуваше до 

негативните -37,63 долара на американските 

финансови пазари.9 Това бе породено от 

недостига на пространство, където 

американските производители да 

съхраняват рязко поевтинялия си нефт, 

както и от известна доза спекулантство от 

страна на играещите си с нефтените 

фючърси играчи на финансовите пазари. В 

следващите няколко дни цената се 

колебаеше около нулата, но постепенно се 

изкачи до няколко долара за барел и се 

задържа там. Няколко седмици по-късно, с 

постепенното откриване на световните 

икономики и премахването на карантинните 

ограничения цената плавно се покачи до 

около 20 долара за барел. 

Все още не са ясни последствията от 

коронавирусната криза, както и дали тя 

въобще е отминала. Имаи ки предвид това, 

краткосрочното бъдеще на нефтената 

индустрия не е ярко. Коронавирусът по-

скоро ускори и влоши процесите, които така 

или иначе бяха започнали – резките 

увеличения и спадания в цената, честите 

кризи на свръхпроизводство показват, че 

нефтената индустрия има системен проблем, 

кои то трябва да бъде решен. Що се отнася до 

дългосрочните перспективи пред 

индустрията, то те са светли – рано или 

късно Китаи  и останалите азиатски 

икономики ще се върнат към бързите си 

нива на растеж, което ще осигури растящо 

потребление на нефт за десетилетия напред. 

Във всички случаи обаче, нефтът ще остане в 

центъра на преплитащите се и често 

взаимоизключващи се интереси на 

световните сили. 

Имаи ки предвид напълно сигурната 

рецесия (икономическата криза от 2008 г. 

доведе до спад в консумацията на нефт) и 

прогнозите за дълготраи ни негативни 

последствия, поддържане на цена от 

порядъка на 20-30 долара за барел в 

продължение на няколко години не 

изглежда твърде невероятно. Това означава, 

че икономиките на всички износителки на 

нефт ще бъдат разклатени, а производството 

с неконвенционални методи ще бъде 

значително намалено. Твърде е възможно 

шистовата индустрия в САЩ да поеме удар, 

от кои то да се възстановява години, а може 

би и десетилетие напред, като същото се 

отнася и за индустрията с нефтения пясък в 

Канада. Това няма да нарани твърде много 

икономиките не тези страни сами по себе си, 

поради високите им нива на 

диверсификация, но може да бъде един от 

факторите, влияещи на енергии ния пазар. От 

друга страна, нефтодържавите като 

Саудитска Арабия с много конвенционални 

залежи, но нуждаещи се от големи приходи, 

ще пострадат значително. 

 

 * Джордани Димитров, II Курс,  

Специалност „Международни отношения“,  
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“  
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Във втората половина на 2019 г., 

събитията в Сирия и все по-агресивната 

политика на Анкара към кюрдите в страната, 

тласнаха Ирак в периферията на 

новинарския поток. Но не беше дълго преди 

Ирак отново не се превърна във наи -

взривоопасната точка в света, след 

ликвидирането на иранския генерал Касем 

Солеи мани на негова територия, от страна на 

САЩ. Така след 16-годишно присъствие на 

американски вои ски в страната и операциите 

на водената от САЩ Международна 

коалиция, допринесли за разбиването на 

„Ислямска държава“, в Ирак продължава да 

не е налице политическа стабилност. В 

същото време Ирак е изправен пред нови и 

нови предизвикателства, а общественото 

недоволство и натрупаните социални 

проблеми избиват на повърхността и 

заплашват и без това крехкото национално 

единство на близкоизточната държава. 

 

Ирак в регионалната политика 

на Близкия изток 
 

В управлението на Ирак постепенно се 

утвърждава като първенец новосъздадената 

партия на Mуктада ал-Садр, кои то се обявява 

против влиянието на Иран в Ирак, а също и 

срещу присъствието на американските 

вои ници. Динамичната политическа 

обстановка обаче влияе силно върху 

отношенията със Запада, като поставя 

акцент в областта на потенциално 

привличане на чужди инвестиции и помощ 

за развитие, с които да се възстанови 

разтърсената от дългогодишни конфликти 

иракска икономика и инфраструктура. А 

също така и към потенциално предоговаряне 

на американското военно присъствие в 

страната, в противоречие с очакванията на 

Вашингтон. Багдад се противопостави на 

увеличаването на американското военно 

присъствие в страната след изтеглянето на 

американските военни от Северна Сирия в 

началото на октомври 2019 г. 

Ирак изнася стоки предимно за 

държави географски отдалечени от него, а в 

топ десет на държавите, от които внася 

стоки, пет са в близост до него. На четвърто 

място пък се нарежда Русия, която е 

традиционен търговски партньор на Ирак 

още от времето на СССР и е запазила близки 

връзки със страната чрез различни програми 

като „Петрол срещу храни”. По този начин 

Ирак бива бавно, но сигурно откъсван от 

западното влияние, което доминираше в 

страната в последните 15 години. 

Правителството на министър-председателя 

Адил Абдул-Махди (компромисна фигура 

между водещите политически формации) се 

опитва да възстанови стари и да изгради 

нови връзки със съседите си, за което говори 

големия брои  обменени в последно време 

дипломатически визити с тях и постигнати 

договори за сътрудничество и търговия с 

тези държави.  

Русия е един от наи -големите 

инвеститори в Ирак. Влиянието и  наи -много 

се простира в енергии ния сектор, като тя 

участва и във възстановяването на редица 

електрически централи, сред които и тези в 

Насирия и Наджиб. През последните девет 

години тя е инвестирала над десет милиарда 

долара в Ирак, а като се вземе в предвид и 

факта, че през 2008 г. опрости половината от 

кредитите и , взети по времето на Саддам 

Хюсеин, можем да заключим, че търси почва 

Вътрешнополитическата ситуация в Ирак и отражението й върху 
регионалната политика 

Борис Нинов* 

1 Wikia https://military.wikia.org/wiki/Mahdi_Army [18.1.2020]  
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за засилване на своето икономическо 

влияние. Неи ните деи ствия могат да бъдат 

интерпретирани и като противовес на 

американското влияние в арабската 

държава. Освен това ангажираността на 

Русия с арабската държава се демонстрира и 

чрез отпускането на стипендии за иракчани, 

които проявяват желание да учат в руските 

университети. По този начин тя придобива 

възможност за увеличаване на влиянието си 

сред интелектуалните и научни кръгове на 

Ирак.  

Друг факт подчертаващ 

заинтересоваността на Русия е и това, че 

вследствие на избухналите през септември 

2019 г. протести и заплахата на президента 

Салих да подаде оставка, много западни 

инвеститори се отдръпнаха, докато интереса 

на руски компании като „Газпром” остава 

непроменен. Още един показател за 

намеренията на Русия е и предстоящото 

отваряне на Иракско-руски културен център 

в Багдад, за кои то руският външен министър 

Сергеи  Лавров сподели, че ще предлага 

възможност за езиково обучение на 

достъпна за местното население цена. 

Ирак има немалък потенциал да 

увеличи дори повече своето икономическо и 

политическо значение в региона на Близкия 

изток, но този потенциал изглежда труден за 

реализация в близко бъдеще. Багдад е 

разкъсан между това да не нарушава 

търговските ограничения за търговия с Иран 

и жизненоважната си нужда да внася вода и 

електричество от него. В Северен Ирак, на 

територията на автономната кюрдска 

област, се намират едни от наи -големите 

залежи на петрол в региона. Ирак се оказва в 

ситуация, в която липсват силни 

политически и икономически 

взаимоотношения със Запада и обвързаност 

чрез дългосрочни договори, които биха 

могли да донесат ползи за страната. А 

политическата обстановка е изключително 

крехка, тъи  като трите основни партии 

воюват за влияние помежду си и всяка една 

от тях има влияние в един от три от наи -

важните в геостратегическо отношение 

региони на страната.  

 

Аспекти на вътрешната 

геополитиката на Ирак 
 

В политическия център на Ирак, 

столицата Багдад, мнозинство има партията 

на вече споменатия Муктада ал-Садр, 

влиятелен шиитски духовник, кои то се 

обявява срещу американската окупация през 

2003 г. Именно в Багдад е и наи -широко 

разпространена деи ността на неговата 

военна организация – „Армията на Махди“, 

чиято идеология включва защитата на 

иракския национализъм, а поле на 

деи ствието и  е и Сирия. Организацията 

отправя заканата, че ще подпомогне всяка 

мюсюлманска държава нападната от чужда 

сила.  

В провинция Ниневия, мнозинство 

има формацията на Хаи дер ал-Абади (шиит) 

– благодарение на неговите усилия като 48-

ми министър-председател на Ирак (2014-

2018 г.) САЩ обяви, че ще финансира 

обучението на иракската армия и ще отмени 

забраната за продажба на самолетите Ф-16. 

Като бивш министър-председател ал-Абади 

обяви победа над ИДИЛ и края на 

гражданската вои на в Ирак. Партията му 

застава зад принципи като провеждане на 

умерена политика, ислямска демокрация и 

прагматизъм. Неговата политическа 

биография включва изгнание, при което се 

установява в Лондон, Англия, където заема 

позиции като Изследователски лидер за 

основен договор за модернизация в Лондон 

(1981–1986), Консултант по въпроси, 

свързани с транспорта (1987–2003), а през 

1998 г. получава награда от Министерството 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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на търговията и промишлеността на 

Обединеното кралство. Важно е отново да се 

отбележи стратегическото значение на 

областта Ниневия, която може да бъде 

използвана като плацдарм за операции от 

американските сили в посока Сирия, а също и 

като опорен пункт в самия Ирак.  

Третата значима област, която 

заслужава специално внимание, е Басра. Тя е 

ключова за обработката на нефт, за което е 

необходимо голямо количество вода, а 

тясната ивица излаз на Ирак на Персии ския 

залив е на територията именно на тази 

област. В областта надмощие има 

Организацията на Бадр, чии то лидер е Хади 

Ал-Амири (шиит). Тои  е един от наи -

близките привърженици на Иран още от 

времето на Ирано-Иракската вои на. 

Организацията на Бадр по данни на самата 

нея, включва между 10 000-50 000 члена като 

разполага и с бронетанкови единици. Тя е 

създадена през 1982 г. от Иран в контекста 

на ирано-иракската вои на (1980-1988 г.) с 

цел разпространение на Ислямската 

революция в Ирак. Членове на 

организацията, помещавала се в Иран за 

последните 2 десетилетия от управлението 

на Саддам Хюсеин в Багдад са иракски 

бежанци, изгнанници и дезертьори, докато 

ръководните кадри до днешен си остават 

ирански военни. Организацията на Бадр взе 

участие в операциите срещу „Ислямска 

държава“ като част от Силите за народна 

мобилизация (СНМ). 

Друг аспект, чрез кои то се разглежда 

битката за влияние не само в Ирак или 

Сирия, а в целия Близък изток, е военната 

сфера. САЩ имат множество разположени в 

региона ракетни комплекси „Пеи триът“, а 

Русия все по-активно издига в техен 

противовес С-400, които разположи в Сирия 

и продаде на членката на НАТО Турция. 

Държави закупили ракети „Пеи триът“ в 

близкоизточния регион са Обединените 

арабски емирства, Катар, Саудитска арабия и 

И ордан. А тези, които планират в обозрима 

перспектива да се сдобият с по-

усъвършенстваната руска система С-400 са 

Катар, Ирак, Иран и Египет (съществуват 

такива слухове и за Саудитска арабия). Може 

да се каже, че в следващите едно-две 

десетилетия зоните на влияние в Близкия 

изток ще се определят именно чрез 

снабдяването на военностратегическото 

оборудване и конкурентното съотношение 

между арсеналите и военния потенциал на 

регионалните сили. В тази ситуация 

изглежда Русия разполага с известно 

предимство, доколкото качеството на 

руското въоръжение, географската близост 

на Русия до Близкия изток и липсата на ясно 

изявен антагонизъм с държавите в региона 

(за разлика от САЩ), я поставят в изгодни 

позиции. 

 

Новата вълна на протестите в 

Ирак 

 
 Ирак, поради множеството 

конкуриращи се външни интереси в страната 

и все още неутвърдена демократична 

система, едва ли би постигнал политическа 
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стабилност в близко бъдеще. Следва също 

така да се обърне внимание и на факта, че 

населението на страната почти се е удвоило 

за последните 15-20 г. Именно това е и един 

от факторите причинили продължаващите 

протести в страната, тъи  като увеличеното 

младо население създава допълнителен 

натиск върху икономиката. Правителството 

попада под натиска на една от последиците 

от силния демографски ръст на страната – 

нуждата от осигуряване на заетост. 

Протестите се състоят предимно от 

безработни млади хора, които деи стват 

проактивно в демонстрациите. В страната 

над 80% от висшистите са безработни, което 

е сериозен показател за кризата на пазара на 

труда. 

Напрежението в Ирак от началото на 

октомври 2019 г. ескалира постепенно и 

доведе до падане на правителството, което 

още при сформирането си бе обещало 

множество реформи наи -вече с цел 

преодоляване на проблемите в икономиката 

на страната, но за пореден път иракчаните 

останаха разочаровани след като те не бяха 

изпълнени.  

След оставката, която беше приета от 

парламента на 1 декември 2019 г., 

правителството на премиера Махди 

управлява в качеството си на служебно 

правителство. Малко по-късно, на 26 

декември 2019 г., президентът на Ирак 

Бархам Салих, кои то би трябвало да подпише 

назначаването на новия министър-

председател, заплаши, че ще подаде оставка, 

несъгласен с номинацията за премиер на наи 

-големия парламентарен блок – алианса „Ал-

Бинаа", ръководен от близката до Техеран 

политическа организация „Фатах“. 

От идването на власт на 

правителството на Махди, през 2018 г., се 

забелязва постоянна тенденция, в която 

външнополитическите контакти на Ирак се 

ограничават основно до раи она на Близкия 

изток основно чрез двустранни визити на 

различно ниво.  

Въпреки че областите, в които се 

провеждат някои от наи -големите 

демонстрации попадат в зони на влияние на 

проиранския лидер Хади Ал-Амири, то те 

биват насочени и против иранското влияние 

в страната. Така например протестиращите 

се опитаха да влязат в иранското консулство, 

което се намира в свещения за шиитите град 

Кербала, а в региона на Басра, траи но 

затрудниха ползването на 

пътнотранспортната мрежа, което доведе и 

до повишаване на цената на петрола.  

Въпреки, че настоящото правителство 

се ползва с подкрепата на Иран, дори в него 

има личности противопоставящи се на 

иранското влияние. Ирак вече знае какво 

означават тези протести, имаи ки опит с 

демонстрациите от 2018 г. в Басра.  

Скорошните протести в Ирак, както и 

тези в Ливан, Иран и недоволството срещу 

президента Абдел Фатах Сиси в Египет, 

където бяха арестувани около 4300 

протестиращи, сред които и членове на 

организации за правата на човека, ни 

накарат да се запитаме дали събитията са 

продължение на Арабската пролет (2010 – 

2012 г.). В опит да дадем отговор на въпроса 

ще сравним някои от главните причини 

довели до тези протести, за да установим 

дали са налице допирни точки.  

Близкият Изток от векове попада в 

центъра на вниманието на света, тъи  като от 

древни времена през него са минавали така 

ценените в Европа подправки и платове от 

Азия, а от XIX в. до настоящия момент в 

региона се намират наи -големите находища 

на петрол в света. Сред държавите в Близкия 

изток с наи -големи нефтени запаси се 

отличава Ирак (3-то място), за кои то се смята 

че ще увеличава добива си на нефт 

ограничаван само от наложените му квоти от 

ОПЕК+.  

МЕЖДУНАРОДНИК 
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Една от главните причини за 

избухването на безредиците, както през 2010

-2012 г. представлява безработицата и 

високото социално напрежение. 

Работоспособното население в Ирак през 

2019 г. е около 10 378 577 души, а 

безработицата през 2017 г. е била 13,02% без 

да са налице предпоставки за драстичен 

спад. От това следва че безработните в 

страната са около 1 351 290 души. Сред 

младежите обаче безработицата надхвърля 

16,5% към 2019 г., като се очаква тази цифра 

да продължава да расте с вливането на все 

повече млади хора към пазара на труда. Сред 

данните за незавидното социално състояние 

на иракчаните трябва да се споменат тези за 

населението, живеещо под линията на 

бедността – 23%, като 53,7% от населението 

преживява с по-малко от 5,50 американски 

долара на ден. Това, заедно с етническата 

пъстрота в страната, може да бъде 

взривоопасно, съчетаваи ки се със слабото 

образование в държавата. Липсата на добра 

образователна система може да доведе до 

засилване на позициите на религиозните 

водачи като ал-Садр. 

Макар настоящите протести да нямат 

ясно изразени лидери, то следва да се има 

предвид че Муктада ал-Садр им придаде още 

по-голяма динамика, заставаи ки на страната 

на  демонстрантите, като тои  има и 

необходимите личностни лидерски качества 

доказали се през 2016 г., когато извади по 

улиците на иракските градове хиляди.  

Безработицата в Ирак през 2011 г. е 

била сходна с тази днес, но тогава за 

развитието на събитията изигра роля още 

един фактор, а именно, по време на 

Арабската пролет в Ирак се бяха надигнали и 

кюрдите, наи -вече в областта Дахук, което 

измести акцента на гражданските 

демонстрации. Към момента обаче 

ситуацията по отношение на кюрдите в Ирак 

е различна, като се има предвид 

съществуването на две кюрдски партии 

борещи се за влияние помежду си (ДПК и 

ПСК). Те запазват неутрална позиция към 

събитията в страната, а една не малка част 

дори подкрепя правителството на Махди. 

Кюрдите биха били наи -задоволени от 

осъществяването на вероятността Хаи дер ал-

Абади да заеме отново някои  от ключовите 

държавни постове, тъи  като по време на 

неговото участие в управлението тои  

направи много, както за сунитите така и за 

кюрдите. Но това е малко вероятно, тъи  като 

никое наи -големите иракски политически 

движения не споделя неговите възгледи. 

Привърженици на ал-Садр дори на няколко 

пъти щурмуваха парламента по време на 

мандата на Абади като министър-

председател.  

И трите представени по-горе личности 

– Муктада ал-Садра, Хади ал-Амири, Хаи дер 

ал-Абади, издигат идеята за Ислямска 

демокрация, но как тя може да се осъществи?  

Очевидно е че някои ценности на тази 

демокрация не биха притежавали облика, 

характерен за Западния свят. Свободата на 

словото е едно от тях. Важно е да се 

отбележи, че след Арабската революция, 

която в Тунис завърши с успех и 

тунизии ското общество наскоро издържа 

едно от големите предизвикателства пред 

демокрацията (успешното провеждане на 

изборите за президент без да бъдат 

придружени с размирици), държавата се 

изкачи рязко над своите съседи по индекса 

на свобода на медиите като в момента е на 72

-ро, а Ирак остава все още едва на 156-то 

място. Но Ирак, за разлика от Тунис и Египет, 

не премина през Арабската пролет чрез 

свалянето на господстващия режим. Тои  не 

беше в епицентърa на събитията през 2010-

2012 г., за разлика от Тунис и Египет.  

Отличителна черта за Ирак е и 

географското му положение. От една страна 

влияние в страната упражнява Иран, 
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9 Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/u-s-warns-iraq-it-risks-losing-access-to-key-bank-account-if-troops-told-to-leave-
11578759629 [19.1.2020]  

възприемащ себе си като представител на 

шиитите и осланящ регионалната си 

политика в подкрепата на именно тази част 

от мюсюлманите. От друга страна е от 

значение и факта, че Ирак е в центъра на 

мюсюлманския свят, за разлика от Тунис и 

Египет, които граничат с европеи ската зона 

на влияние. Ирак, населяван от етнически от 

кюрди, сунити, шиити и ред други 

народности и вероизповедания, се явява 

силно ограничен от възможността за 

установяване на истинска демокрация, 

доколкото вътрешнополитическата борба не 

се ръководи от съдържателни политики и 

тяхното обществено дебатиране.  

В Ирак към момента се наблюдава 

политическа, икономическа и социална 

криза. При вземането на едно от наи -

важните решения в Парламента – 

приемането на резолюция за експулсирането 

на американските вои ски от страната, след 

убии ството на Солеи мани, се явиха малко 

над половината депутати, като заседанието 

беше бои котирано от депутатите на 

сунитите и кюрдите.  

Този акт би могъл да се разглежда 

като симптом на назряващ етнически 

конфликт в страната като деи ствията на 

кюрдските представители, обявяващи че не 

са готови да водят още една вои на (поради 

нарасналото напрежение в Ирак от 

съперничеството на САЩ и Иран), 

подкопават формалното единство на Ирак. 

Това изявление не изключва възможността и 

кюрдите в раи она да се възползват от 

момента, стремеи ки се към потенциално 

установяване на собствена държава. 

Бои котиралите решението партии, към 

момента не са в изгодни позиции предвид 

все по-засилващото се влияние на про-

иранските организации. При по-силен натиск 

от про-иранските милициии, като се отчита и 

евентуално изтегляне на вои сковите части 

на САЩ, те биха изгубили своите позиции, 

което ще направи невъзможно постигането 

по политически път на техните цели. А това 

от своя страна би увеличило вероятността от 

търсене на военен способ за 

осъществяването им.  

 

Убийството на ген. Солеймани 

– проблеми и последствия 
 

Ирак е недоволен от таи ната операция 

на САЩ срещу иранския високопоставен 

генерал Солеи мани, командир на армиите на 

Кудс и поддържащ множество организации 

обявени от Щатите за терористични 

(движението на хутите в И емен, „Катаеб 

Хизбулла“, „Хизбулла“, „Организацията за 

освобождение на Палестина“ и „Хамас“). 

Убии ството бе извършено в Багдад и то чрез 

директна военна сила, което силно 

накърнява имиджа на цялата държавна 

власт пред местното население и то в момент 

на политическа нестабилност, породена от 

задълбочаващата се правителствена криза, 

настъпила след подадената от министър-

председателя Махди оставка.  

Убии ството на Солеи мани, извършено 

от чужда за региона сила, установяваща 

дълготраи но позициите си в региона, би 

могло да се окаже онзи акт, кои то да заличи 

спомените от Ирано-Иракската вои на, за 

която младите знаят само от учебниците по 

история. Иракчани и иранци скърбят заедно 

за фигура определяна от мнозина като по-

важна от президента на Иран, имаща 

влияние в целия регион.  

Освен това, самият факт, че 

нападението бе извършено на иракска 

територия, без знанието на управляващите в 

страната, е показателен за незачитането на 

суверенитета на Ирак от страна на САЩ. В 

операцията на 3 януари 2020 г. бе убит и 

командира на „Катаеб Хизбулла“ (паравоенна 

организация, отговорна за нападението над 

https://www.wsj.com/articles/u-s-warns-iraq-it-risks-losing-access-to-key-bank-account-if-troops-told-to-leave-11578759629
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10 National review https://www.nationalreview.com/news/iraq-in-talks-to-purchase-russian-missile-defense-system-amid-soleimani-
fallout/?fbclid=IwAR2NjXZz_42uRypIRGxNS66mwSvFhmWn3zoEy1JK39R-2zJpH3M3xHN8dQc [18.1.2020]  

американското посолство в Багдад, като 

отговор след нанесените удари от авиацията 

на САЩ върху неи ни обекти през декември 

2019 г.), кои то е иракски гражданин.  

Но как би могъл да реагира Ирак, ако 

Тръмп откаже да изтегли вои ските си? А 

какво би последвало, ако все пак Багдад 

успее да изгони американските вои ници от 

територията си? 

В Ирак още от американската инвазия 

през 2003 г. са разположени множество 

чуждестранни военни части, а в последствие 

и като част от международна коалиция за 

борба с тероризма. Това означава, че в Ирак 

се наблюдава цяло поколение, отгледано в 

среда, в която американските и натовските 

военни в страната са част от пеи зажа. Към 

началото на 2020 г. в Ирак са разположени 

приблизително 5 000 американски вои ници, 

които са разпръснати в няколко военни бази, 

явяващи се част от западния фланг на 

американските бази, обграждащи Иран.  

При решение да не се изтеглят от 

Ирак, САЩ биха срещнали множество 

трудности, на първо място с легитимността 

на присъствието си, а освен това и по 

отношение на такива технически въпроси 

като снабдяване и ротация на контингента 

си. По-нататъшно оставане би дало повод за 

засилване на негативното отношение към 

тях с риск да се превърнат в мишена.  

В същото време решението на 

иракския парламент, макар и необвързващо 

за правителството в Багдад, беше прието от 

със закани и заплахи от страна на 

Вашингтон. Президентът Тръмп заяви 

посредством социалните медии, че в случаи  

на изтегляне, САЩ ще настояват Багдад да 

изплати американските бази в страната на 

стои ност милиарди долари. По-късно 

Държавният департамент съобщи, че Ирак 

може да загуби достъп до жизнено важна 

правителствена банкова сметка, държана в 

клона на Федералния резерв в Ню И орк. 

Отказ от изтегляне на САЩ, въпреки 

желанието на Ирак, обаче, от гледна точка на 

международното право, е напълно 

необоснован.  

Друг е въпросът дали правителството 

на Ирак ще пристъпи реално към 

пълноценно изпълнение на решението на 

парламента в посочената насока или ще 

използва ситуацията, чрез процедурно 

бавене, да постави ограничените и 

разпокъсани по територията му основно 

американски части в състояние на 

несигурност, без да се ангажира окончателно 

и еднозначно решение.  

САЩ рискуват да всеят колебание сред 

своите съюзници приютяващи американски 

вои ски в Близкия изток. Така например 

Кувеи т, откъдето предполагаемо са излетели 

дроновете, извършили удара срещу 

Солеи мани, отрече да е бил известяван или 

пък да оторизирал подобно нападение. 

Доказателство за тази тенденция е и 

направеното от афганистанския президент 

Ашраф Гани изявление, че Афганистан има 

споразумение със САЩ за неизползването на 

американските бази на негова територия 

срещу други страни. Освен това Ирак вече 

натисна американските бази на негова 

територия, ограничаваи ки движението на 

персонала им. Това допълнително увеличава 

риска за американските военнослужещи в 

Ирак, чиито бази са заобиколени от 

деи стващи в раи оните им множество 

паравоенни организации. До някаква степен 

бихме могли да сравним положението на 

американските вои ски с това на тези в базата 

Инджирлик след неуспешния преврат в 

Турция от 2016 г.  

След убии ството на високопоставения 

ирански генерал изпълняващият 

длъжността иракски министър-председател 

Адил Абдул-Махди съобщи, че Солеи мани е 

пренасял съобщение от Иран за Саудитска 

Арабия през посредничеството на самия 
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Махди. Този акт на намеса в преговорите, от 

страна на САЩ, доведе до това дори 

Саудитска арабия да се разграничи от 

деи ствията на своя основен съюзник в 

региона. 

Изтеглянето на САЩ от Ирак ще внесе 

допълнителни трудности при извършване на 

деи ствия за сдържане на Иран. Вземаи ки в 

предвид отново споразумението за 

американското присъствие в Афганистан и 

предположението, че нито една страна от 

региона не би се оставила да я въвлекат в 

такъв конфликт, Щатите биха загубили 

съществени възможности за поразяване на 

ирански цели. Така центъра на напрежение 

би се изместил отново в Ормузкия проток, 

което би предизвикало безпокои ствие за 

сектора, кои то носи наи -много приходи на 

Ирак – търгувията с  петрол. Това от своя 

страна е в състояние силно да повлияе на 

цената на петрола. 

Ирак е изправен пред избор. Тои  може 

да се опита да възстанови отношенията си 

със САЩ, но неминуемо на висока цена, на 

фона на нестихващото напрежение в 

страната. От друга страна, ако това не се 

случи, страната би попаднала още повече в 

сферата на Иран. Не е изключено това да 

доведе и до органично срастване с Русия и 

останалите съюзници на Иран в региона и 

света. Багдад преговаря с Москва за 

закупуването на зенитно-ракетните 

установки С-300, а засилване на 

сътрудничеството с държави като Китаи  и 

Индия, е в състояние да позволи на Ирак 

постепенно да се откъсне от шантажа на 

Вашингтон, по отношение на почти 

двудесетилетното американско военно 

присъствие в краи но нестабилната 

близкоизточна държава. 
 

 

* Борис Нинов, 11-ти клас в СУЕО „Ал. С. 
Пушкин“, град Варна 

Американското военно присъствие в Близкия изток към края на 2019 г. 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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 През пролетта на 2011 г., в 

изпълнение на резолюция на Съвета за 

сигурност на Организацията на обединените 

нации (ООН), въздушните удари от страна на 

Франция и САЩ поставиха началото на т.нар. 

военна операция „Зората на Одисеи “ в 

Либия1. Първоначално целта на операцията 

бе да защити цивилното население от 

военните деи ствията на дългогодишния 

либии ски лидер Муамар Кадафи срещу 

демонстрантите, искащи сваляне на 

установения в страната режим. Несъмнено 

обаче въздушните удари изиграха ключова 

роля за изхода на конфликта и дадоха важно 

предимство на противниците на Кадафи, 

които бързо се превърнаха във въоръжена 

опозиция, подкрепяна от Запада.  Вероятно 

почти всеки режим, изложен едновременно 

на вътрешни въоръжени сблъсъци и 

въздушни удари от широка международна 

коалиция, е на практика обречен. През 

есента на същата 2011 г. видео от 

последните часове на либии ския лидер 

обиколи световните медии, а смъртта му 

ознаменува края на едно противоречиво 

близо 40–годишно управление на 

близкоизточната държава и сложи началото 

на нов етап в отношенията между 

Европеи ския съюз и Либия2.  

 В хода на операцията взеха участие 

редица европеи ски държави като Франция  и 

Италия, които до скоро бяха демонстрирали 

добри дипломатически отношения с 

либии ския лидер. Събитията в Либия от 

пролетта на 2011 г. се оказаха доста точна 

илюстрация на крилатата фраза на Уил 

Роджърс, че „Дипломацията е изкуството да 

казваш „добро куче“, докато намериш 

камък“. В джамахирията обаче камъкът, 

кои то бе хвърлен с военната операция 

„Зората на Одисеи “ тласна страната към 

хаоса на гражданска вои на, която 

продължава и до днес, а изходът и  все още е 

неизвестен. Хаосът, кои то последва, беше 

логично следствие от факта, че не 

съществуваше ясна алтернатива на Кадафи с 

обособени позиции. По този начин Западът 

гласува подкрепата си за една опозиция, 

лишена от единни идеи за развитието на 

страната, която бързо се раздроби след 

ликвидирането на общия враг. От една 

страна бяха демократично настроените 

опозиционери, а от друга страна 

ислямистите, които виждаха Либия след 

Кадафи изцяло през призмата на Шериата. 

Някъде по средата бяха центристите, които 

обаче не успяха да наложат балансирана 

политика, с която да се избегне гражданската 

вои на3. След като битката с диктатора беше 

спечелена, последва същинската борба за 

власт, в която съвсем ясно започнаха да 

прозират истинските икономически и 

геополитически мотиви на държавите, 

подкрепящи различните страни в 

конфликта. Мотиви, които до този момент 

умело бяха прикривани под претекста 

на ,,борба със злодея“. В тази връзка 

несъмнено режимът на Муамар Кадафи беше 

неприемлив от гледна точка на човешките 

права и западните ценности, а случаят с 

българските медицински сестри беше 

достатъчно показателен. Въпреки това не 

може да се отрече, че ексцентричният 

либии ски лидер ограничаваше свободата, но 

в същото време сдържаше хаоса, кои то 

впоследствие обзе разединената и съставена 

от множество племена африканска държава. 

В последвалата гражданска вои на в Либия 

Либия и Европейският съюз - 
колективна (без)отговорност или нова геополитическа дъска за шах 

Таня Мирчева* 

1 ESISC http://www.esisc.org/publications/briefings/libya-operation-odyssey-dawn-day-1 [19.6.2020] 
2 Reuters https://www.reuters.com/article/us-libya-gaddafi-finalhours/gaddafis-death-who-pulled-the-trigger-
idUSTRE79J5Q720111021 [19.6.2020] 
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3 CFR https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-libya [19.6.2020] 
4 Guardian https://www.theguardian.com/world/2018/may/03/isis-attack-on-libya-election-commission-kills-more-than-a-dozen  
5 AlJazeera https://www.aljazeera.com/news/2018/01/slavery-libya-life-container-180121084314393.html  [19.6.2020] 
6 Reuters https://uk.reuters.com/article/uk-venezuela-libya-chavez/venezuelas-chavez-denounces-military-action-in-libya- 

взе участие дори „Ислямска държава“4, а в 

интернет пространството започнаха да се 

появяват смущаващи видео записи на 

търговия с роби, с която официалните 

власти така и не успяват да се справят5. 

 Вероятно пъзелът в Либия все пак 

щеше да се подреди доста по-лесно, ако 

вътрешните проблеми се ограничаваха 

единствено до разединени фракции с 

различна визия за бъдещето на страната. В 

началото на 2011 г. един от малкото 

световни лидери, които разкритикуваха 

военната операция „Зората на Одисеи “ беше 

покои ният венецуелски президент Уго Чавез, 

кои то окачестви деи ствията на западната 

коалиция като безотговорни и насочени наи -

вече към либии ския петрол6. Девет години 

по-късно едва ли и наи -върлите 

здравомислещи противници на Чавес могат 

да отрекат, че въздушните удари и 

подкрепата на Запада за опозиция, лишена 

от идеи за реална алтернатива, както и 

последвалата гражданска вои на в Либия бяха 

показателни за безотговорността на 

военната интервенция. Колкото до темата за 

петролните залежи на джамахирията, то едва 

ли политическата обстановка и 

геостратегическото значение на страната 

могат да бъдат разглеждани извън контекста 

на богатите природни ресурси на арабската 

държава.  

 Гражданската вои на в Либия 

продължава и към настоящия момент, а 

влиянието на основните страни в конфликта 

се корени в международната подкрепа към 

тях, идваща от държави, чиито 

геостратегически и икономически интереси 

са пряко засегнати от изхода на вои ната. 

Девет години след падането на режима на 

Кадафи, Либия се превърна в поредната 

арена на борбата за геополитическо влияние 

на страните, стремящи се към ключова роля 

в региона.  

 В следствие на бежанската криза 

Европеи ският съюз научи добре колко важна 

за Стария континент е стабилността в 

Близкия изток и в частност Либия, която 

след Арабската пролет се превърна в една от 

транзитните точки за мигрантския поток от 

Африка към бреговете на южна Италия7. 

 Въпреки това, основните държави 

членки на ЕС, които се обединиха във 

военната офанзива, която сложи началото на 

конфликта, сега поради различията във 

външнополитическите си интереси, не 

успяват да намерят достатъчно допирни 

точки, за да насочат усилията си към 

омиротворяване на арабската държава.  

 В същото време все по-важно значение 

придобиват ролите на Русия и Турция в 

Либия, подкрепящи противоположните 

страни във вои ната, което допълнително 

усложнява обстановката. С оглед всички тези 

обстоятелства джамахирията днес напомня 

все повече на своеобразна геополитическа 

дъска за шах, чието бъдещето ще зависи наи -

вече от изхода от съперничеството на 

ключовите играчи в региона.   

 Към настоящия момент основните 

фигури, около които се оформя 

Ситуацията в Либия към април 2020 г. 
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геополитическата игра са премиера на 

международно признатото Правителство на 

националното съгласие в Триполи Фаи ез 

Сарадж и командирът на Либии ската 

национална армия генерал Халифа Хафтар8, 

кои то набира все по-голяма подкрепа. Девет 

години след убии ството на Кадафи, Либия е 

разделена на две. Разполага с две 

правителства и два отделни 

административни центрове – град Тобрук и 

столицата Триполи, откъдето законното 

либии ско правителство, начело с Фаи ез 

Сарадж се опитва да удържи настълението 

на генерал Хафтар, чиято армия вече 

контролира по-голямата част от страната9. 

Твърде слабо, за да се противопостави на 

генерал Хафтар, съвсем очаквавно 

правителството на Сарадж потърси 

международна подкрепа, за да оцелее. 

Основен съюзник на Сарадж в момента е 

Турция, която оказва включително и военна  

 

подкрепа на правителството в Триполи.  

 Разбира се, подобна намеса има своята 

цена. От една страна в духа на своята 

политика за засилване на влиянието на 

Турция в международните отношения, 

Ердоган цели да затвърди образа си на 

лидер, способен да възроди величието на 

някогашната Османска империя. В същото 

време през ноември 2019 г. двете държави 

сключиха споразумение, което има важно 

значение не само за обстановката в Либия, 

но и за Източното средиземноморие10.  

 Договорът, сключен между Турция и 

Либия предвижда създаването на 

икономическа зона от 200 мили в 

Средиземно море, която дава на Турция 

възможност да проучва и експлоатира 

богатите залежи на природен газ, намиращи 

се именно в раи она краи  бреговете на остров 

Кипър11. Това е цената, на която Сарадж 

опитва да откупи оцеляването си на 

премиерския пост в Триполи. Въпреки, че на 

пръв поглед сделката изглежда добра, тя 

всъщност допълнително изостря 

отношенията между Република Кипър и 

Турция, тъи  като съгласно международното 

морско право всяка суверенна държава има 

право на изключителна икономическа зона в 

рамките на 200 мили от брега в открито 

море12.  

 С оглед на това Кипър счита, че 

правото и  на изключителна икономическа 

зона е нарушено, а самата Турция няма право 

на достъп до залежите от природен газ. В 

отговор Анкара изтъква аргумента, че 

турската част на остров Кипър, т.нар. 

Севернокипърска турска република, е 

Планираният газопровод EastMed 
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отделна държава, която също има право на 

изключителна икономическа зона. 

Международната общност обаче към 

настоящия момент не признава суверенитета 

на Севернокипърската турска република, с 

което отрича и правото и на достъп до 

богатите природни залежи в Източното 

средиземноморие. Геополитическият ребус 

се усложнява допълнително от факта, че в 

отговор на деи ствията от турска страна, 

Кипър, Гърция и Израел сключиха 

споразумение за изграждане на т.нар. 

Източносредиземноморски газопровод 

(EastMed)13.  

  

 През месец януари в Берлин, от страна 

на вероятно наи -неутралната спрямо 

конфликта държава – Германия, беше 

инициирана среща на световните лидери, 

чиято основна тема беше именно 

постигането на мир в Либия. От началото на 

Арабската пролет насам и последвалия 

мигрантски поток, Европеи ският съюз научи 

важен урок, а именно, че стабилността в 

Близкия изток е важна за стабилността и на 

стария континент. Вероятно това беше една 

от причините германският канцлер, Ангела 

Меркел, да се ангажира пряко с проблема, 

организираи ки срещата. В тази връзка 

въпреки, че срещата в Берлин не се увенча с 

успех, то все пак не може да се отрече, че ЕС 

отбеляза известен напредък с опита си да 

излезе от положението на пасивен спрямо 

геополитиката съюз, кои то допреди няколко 

години сякаш бе оставил развоя на 

събитията в Близкия изток изцяло в ръцете 

на САЩ и Русия.  

 Държавите, участващи в срещата, се 

договориха за налагане на международно 

оръжеи но ембарго на арабската страна с 

надеждата, че това ще помогне за 

успокояване на обстановката. По време на 

срещата двете враждуващи страни в 

конфликта дори не пожелаха да седнат на 

една маса, а седмици по-късно световната 

общност осъзна, че на практика оръжеи ното 

ембарго не се спазва14. Последва втора среща 

в Москва, организирана с посредничеството 

Русия и Турция, която обаче отново завърши 

без подписване на двустранно споразумение 

за прекратяване на огъня от страна на 

генерал Хафтар, кои то към настоящия 

момент вече настъпва към столицата 

Триполи15.  

 В едно от изказванията си след 

срещата на върха в Берлин, премиерът на 

Либия, Фаи ез Сарадж изтъкна, че очаквал ЕС 

да изиграе по-значителна роля, като се 

противопостави на настъпването на 

вои ските на генерал Хафтар и сложи краи  на 

кризата в Либия16. В настоящия момент 

обаче ЕС е твърде разединен поради 

различните интереси и позициите в 

конфликта на водещите държави членки17.  

 От една страна е Италия, която 

подкрепя правителството на Сарадж18. Още 

от времето на Кадафи Либия и Италия имаха 

добри икономически взаимоотношения, като 

италианския петролен концерн „ENI“19 

заемаше важна роля в добива на петрол от 

арабската държава. В момента петролната 

компания “ENI” отново е възобновила добива 

на петрол въз основа на добрите отношения 

и подкрепата на Италия за правителството 

на Сарадж. Ескалацията на конфликта и 

настъплението на генерал Хафтар все повече 

затрудняват работата на компанията, която 

съвсем наскоро обяви, че е намалила 

наполовина добива си на петрол в Либия20.  

 В същото време Франция все по-ясно 

изразява своята подкрепа за Либии ската 

национална армия на генерал Хафтар21, като 

за това решение важна роля играе факта, че 

при евентуална победа на Хафтар, кои то вече 

владее по-голямата част от страната, 

френската петролна компания22 “Total”23 ще 

получи още по-широк достъп до петролните 

кладенци в сравнение с италианския си 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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конкурент “ENI”24.  

 В геополитическия ребус не бива да 

забравяме и позициите на Гърция и Кипър, 

които въпреки, че не бяха поканени на 

провелата се в Берлин през януари среща на 

върха, твърдо изразиха своите позиции 

срещу правителството на Сарадж и опита му 

да откупи политическото си оцеляване чрез 

споразуменито с Турция за газовото 

находище в Средиземно море.  

 Все по-важна става и ролята на Русия в 

региона. След успеха си в Сирия, в момента с 

подкрепата си за генерал Хафтар, Русия е все 

по-близо до това да установи влиянието си и 

в Либия, което несъмнено ще осигури 

отлични геостратегически позиции на 

Москва в региона на Средиземно море. В тази 

връзка все по-интересен развои  придобива 

конфронтацията на Турция и Русия. Въпреки 

че двете държави през последните години 

демонстрираха топли взаимоотношения по 

повод съвместния енергиен проект „Турски 

поток“, то в Близкия изток и в частност по 

повод Сирия и Либия Москва и Анкара имат 

коренно противоположни позиции. В Сирия 

проблемът, пред кои то е изправен Ердоган е 

доста по-сложен, тъи  като се касае до едно от 

слабите места на Турция – кюрдският 

въпрос, кои то има значение за стабилността 

дори и вътре в страната. Въпреки това по 

повод Либия противопоставянето на Русия и 

Турция е не по-малко изразено, като съвсем 

наскоро Турция открито обвини Русия в 

таи ното изпращане на вои ници в подкрепа 

на армията на генерал Хафтар25.  

 Въпреки че на общия фон позицията 

на САЩ изглежда по-пасивна в сравнение с 

тази на Турция, Русия и Франция, то следва 

да се вземе предвид факта, че САЩ, които 

първоначално подкрепиха Хафтар, към 

момента изпитват все по-силно 

безпокои ство от засилващото се руско 

влияние и подкрепата на Москва към 

генерала26.  

 Девет години след свалянето на 

Муамар Кадафи развръзката на 

гражданската вои на в Либия все още е с 

отворен краи  и въпреки стремежите на 

генерал Хафтар да наложи военно решение 

на кризата като превземе Триполи, то с оглед 

сложния възел от международни интереси, 

съсредоточени в арабската държава, 

вероятно решението на кризата все пак ще 

бъде политическо. 2020-та година ще бъде 

важна за изхода от кризата, а когато дои де 

моментът да се вземе ключовото решение за 

изхода от конфликта, независимо кога и 

къде ще се случи това, то вероятно ще бъде 

взето отвъд границите на Либия.  

 Несъмнено към момента генерал 

Хафтар изглежда се намира в доста по-добри 

позиции и с по-големи шансове да овладее и 

обедини Либия спрямо опонента си – 

премиера Сарадж. Въпреки това дори и след 

края на гражданската вои на пред Либия 

тепърва ще изникват нови въпроси като 

например какъв курс ще поеме страната под 

ръководството на своя лидер. В следващите 

години предстои да научим дали изобщо ще 

се увенчаят с успех илюзорните надежди за 

демокрация от Арабската пролет, или 

единствената последица от кървавата 

гражданска вои на ще бъде замяната на 

режима един военен с този на друг. Пред 

новия либии ски лидер тепърва ще стоят и 

въпросите за човешките права, които 

всъщност бяха основната критика към 

режима на Кадафи и поне официално именно 

те станаха причина за военната операция 

„Зората на Одисеи “. Вероятно събитията в 

Либия ще са показателни и за това дали 

Европеи ският съюз изобщо е способен да 
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20 https://www.libyaobserver.ly/inbrief/eni-halves-its-oil-production-libya  
21 https://www.politico.eu/article/libya-conflict-civil-war-haftar-sarraj/  
22 https://www.vesti.bg/sviat/libiia-tajnata-vojna-na-makron-6094550  
23 https://www.humanite.fr/total-le-grand-gagnant-de-la-guerre-en-libye  
24 https://www.france24.com/en/20180626-three-things-know-about-libyan-oil  
25 https://www.themoscowtimes.com/2020/02/17/russia-managing-libya-conflict-at-highest-level-turkeys-erdogan-says-a69315  

преодолее центробежните сили вътре в себе 

си, диктувани от разнопосочните интереси в 

региона на водещите държави членки, за да 

повлияе на събитията в Либия и да осигури 

спокои ствие както за нея, така и за стария 

континент. 

 Рано или късно развръзката на 

конфликта в Либия ще се състои. Въпреки 

това, съвсем не е изключено хаосът на 

гражданската вои на да продължи още дълго, 

защото Либия, със своето географско 

положение, е държава с ключово значение за 

средиземноморския регион и едва ли именно 

там някои от основните геополитически 

играчи лесно биха се примирили с 

евентуална загуба. В същото време именно 

безпорядъка на хаоса понякога е много по-

удобен, за да се прокраднат чуждите 

интересите в една богата на природни 

ресурси, но отслабена държава.  

 
 
 * Таня Мирчева е завършила „Право“ в 
СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. 
Победител е в младежките кръгли маси на 
тема „Балканите в XXI век – българският 
поглед. Сирийската криза и Балканите.“ и 
„България на глобалната сцена“.  

https://www.libyaobserver.ly/inbrief/eni-halves-its-oil-production-libya
https://www.politico.eu/article/libya-conflict-civil-war-haftar-sarraj/
https://www.vesti.bg/sviat/libiia-tajnata-vojna-na-makron-6094550
https://www.humanite.fr/total-le-grand-gagnant-de-la-guerre-en-libye
https://www.france24.com/en/20180626-three-things-know-about-libyan-oil
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От декември 2018 г. до маи  2020 г. 

Държавата Израел бе във 

вътрешнополитическа криза, породена от 

поредното изостряне на израелско-

палестинския конфликт, но в чиито център 

стои личността на министър-председателя 

Бенямин Нетаняху, кои то управлява 

страната повече от десетилетие. След три 

парламентарни избори в рамките на година, 

нито една от партии ните коалиции не успя 

да събере нужните мандати за съставяне на 

правителство. На фона на ожесточените 

политически борби, израелската 

прокуратура започна разследване срещу 

Нетаняху по три отделни случая, свързани 

със злоупотреба с власт и взимане на подкуп. 

В края на миналата година тя официално 

повдигна обвинения на деи стващия 

министър-председател, с което го превърна в 

първия правителствен лидер на Израел, 

кои то е съден за престъпления докато заема 

поста си. Всичко това само внесе 

допълнително напрежение в израелското 

общество, което е безпрецедентно разделено 

по политически признак. Накрая, само 

страхът от задълбочаване на безизходната 

ситуация, както и една друга криза – 

коронавирусната пандемия, успяха да 

накарат партиите да се договорят за широко 

коалиционно правителство, с тежки 

последствия за легитимността на цялата 

политическа система в Израел. 

На 11 ноември 2018 г. в Хан Юнис, 

втори по големина град в ивицата Газа, 

избухва престрелка между провеждащи 

разузнавателна операция членове на 

израелските специални служби и разкрилите 

прикритието им бои ци на палестинското 

движение „Хамас“, което вече повече от 

десетилетие властва в раи она. Случилото се е 

седмица след като израелското правителство 

сключва примирие с движението чрез 

посредничеството на Египет и Катар, 

позволяваи ки изпращането на пари за 

заплати на онези палестинци, които работят 

в административните структури на „Хамас“, 

както и доставки на горива (разходите и за 

двете биват поети от Катар). Вероятно, 

именно краи ната нужда от средства е онова, 

което кара „Хамас“ да се съгласи на примирие 

с „ционисткия враг“.  

От 2017 г. палестинското 

правителство на „Фатах“ в Рамалла на 

Западния бряг рязко съкращава паричните 

преводи за Газа, опитваи ки се да принуди 

враждебното движение към обединени 

деи ствия. От своя страна, в опит да сложи 

краи  на постоянната заплаха за живота и 

собствеността на своите мирни жители в 

южната част на страната, а вероятно и да 

задълбочи разединението сред 

палестинските организации, израелското 

правителство последователно търси 

помирение с „Хамас“. Затова и изстреляните 

от „Хамас“ 17 ракети след сблъсъка в Хан 

Юнис са оставени от израелците без отговор 

– в Тел Авив решават, че атаката е по-скоро 

символичен акт. Скоро обаче „Хамас“ 

възобновява нападенията си, като за по-

малко от денонощие са изстреляни 460 

ракети и мини по израелска територия. 

Израелците отвръщат с удари по 160 цели в 

ивицата Газа.1 Това е наи -тежката ескалация 

на насилието в региона от последната вои на 

през 2014 г. Все пак, отново чрез 

посредничеството на Египет, двете страни 

успяват сравнително бързо да преустановят 

военните деи ствия и да сключат ново 

Вътрешнополитическата криза в Израел (2018-2020) 

Джордани Димитров* 

1 Kоммерсант https://www.kommersant.ru/doc/3798523 [11.2.2020] 
2 Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/3798977 [11.2.2020]  
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примирие.2 Готовността на израелското 

правителство да не предприеме по-

нататъшни деи ствия срещу „Хамас“ кара 

министъра на отбраната, Авигдор Либерман, 

публично да изрази несъгласие с политиката 

на министър-председателя Бенямин 

Нетаняху. Либерман, кои то е един от 

„ястребите“ в израелската политика по 

отношение на палестинския въпрос, твърди, 

че постигането на съглашение с „Хамас“ е 

било грешка, както е бил грешка и „твърде 

мекия“ отговор на техните атаки. 

Заклеи мяваи ки позицията на 

правителството като „капитулация пред 

терора“, Либерман подава оставка и лишава 

правителството на Нетаняху от подкрепата 

на партията си, с което предизвиква 

предсрочни парламентарни избори.3 

Политическата система в Израел е 

многопартии на и парламентарна. 

Парламентът, или Кнесетът, се състои от 120 

депутатски места. За да се сформира 

правителство са необходими повече от 

половината, т.е. наи -малко 61 депутатски 

мандати. Съществуването на множество 

партии с различна по степен поддръжка у 

населението и представляващи цяла плеяда 

от интереси и идеологии гарантира, че е 

невъзможно една партия да спечели такова 

мнозинство, или дори да получи повече от 

една трета. Така всички израелски 

правителства са коалиционни, като 

разликата между тях е дали са тясно 

коалиционни (т.е. дали обединяват дясното 

или лявото политическо пространство) или 

широко коалиционни (обединяващи и десни, 

и леви партии). В резултат на това, малки 

партии с няколко или дори с един 

депутатски глас могат да повлияят 

значително на политическата ситуация. 

Осъзнаващи чудесно значимостта си, те не се 

притесняват да я използват в своя полза, 

което усложнява запазването на 

коалиционното единство. 

Именно по този начин започва 

политическата криза в Израел – Авигдор 

Либерман е лидер на партията „Израел 

Беи теи ну“ („Нашият дом – Израел“), която се 

стреми да представлява светско настроените 

евреи, а до подаването на оставката си е в 

тясна дясна коалиция с ултра-

ортодоксалните евреи ски партии. 

Поддържането на баланс между двата лагера 

става все по-трудно за главната дясна партия 

„Ликуд“ („Консолидация“) и неи ния лидер 

Нетаняху. Едва ли е случаи но, че Либерман 

избира да подаде оставка точно когато става 

ясно, че „Ликуд“ няма да вземе политическо 

решение в ущърб на ултра-ортодоксалните 

партии при сегашната конфигурация на 

силите, а срещу дългогодишния 

ръководител на правителството Нетаняху 

има слухове за започнато разследване за 

вземане на подкуп и злоупотреба с власт. 

Макар и кабинетът на Нетаняху да е 

лишен от парламентарна подкрепа, тои  

остава деи стващ до формирането на редовно 

правителство, макар със статут на служебен 

кабинет. Предсрочните парламентарни 

избори през април 2019 г. обаче не 

предоставят нужното разрешение на 

ситуацията – „Ликуд“ завършва със същото 

количество мандати, както и главната 

опозиционна коалиция, лявоцентристката 

„Кахол Лаван“ („Синьо и бяло“). Поради 

нежеланието на „Израел Беи теи ну“ да влезе в 

нова коалиция с ултра-ортодоксалните 

партии и да приеме лидерството на „Ликуд“, 

докато Нетаняху продължава да я оглавява, 

едва един мандат не достига на „Ликуд“ за 

сформиране на правителство.4 Макар „Кахол 

Лаван“ да прави свои  опит за сформиране на 

мнозинство, на лявото политическо 

пространство му липсват шест мандата, а 

никоя от десните партии, дори и „Израел 

Беи теи ну“, не се съгласява да се коалира с 

левите. Изправен пред възможността за 

договаряне с левите или отстъпване от 

лидерското си място в партията, Нетаняху 

разпуска новосформирания Кнесет и 

3 Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/3799309 [11.2.2020]  
4 Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/3938981 [11.2.2020]  
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насрочва нови избори за септември, на 

които, както се надява, картината вече ще е 

друга. 

В опит да отвлече вниманието от все 

по-шумния медиен отзвук от разследването 

му, Нетаняху активизира външната си 

политика в месеците преди изборите. Тои  

избира двата традиционни начина да го 

направи. Първият е да демонстрира 

важността си като незаменим играч на 

международната сцена, стоящ наравно с 

президентите на световни сили като САЩ и 

Русия. Вторият е увеличаване на агресивната 

реторика спрямо Иран и военните операции 

по границите на Израел с Ливан и Сирия, 

които понастоящем са в различна степен 

зависими от Иран. 

Колкото повече наближават изборите 

през септември, толкова повече и нарастват 

опасенията на Нетаняху от въоръжено 

нападение върху Израел от страна на 

ирански отряди и шиитски групировки, 

създаващи бази в близост до границата. 

Макар и експлоатирани за политическа 

изгода, не може да не се отбележи, че в много 

отношения неговите опасения са реални – 

увеличаването на иранското влияние в 

Близкия изток е факт от години, както е факт 

и неведнъж заявяваното желание на 

Ислямската република да унищожи 

евреи ската държава. Рязкото нарастване на 

израелски атаки върху ирански бази в Ливан, 

Сирия и Ирак, както и размяната на огън с 

„Хамас“, допълнително покачват 

напрежението. Прави впечатление 

предизборното обещание на Нетаняху да 

анексира И орданската долина, част от 

територията на Западния бряг, намираща се 

под израелска окупация много десетилетия.5 

Това обещание не е продукт единствено на 

желанието да се консолидира десния 

електорат, но и на убеждението, че 

американското правителство ще признае 

анексията, също както с Голанските 

възвишения – друга арабска територия, част 

от Сирия до Шестдневната вои на от 1967 г. и 

оттогава окупирана от Израел. Наи -после, в 

свои изказвания Нетаняху не се свени да 

напада арабските граждани на страната, 

описваи ки ги като „терористи“ и „пета 

колона“ на Иран. 

Тази стратегия на Нетаняху обаче не 

дава желания резултат – „Ликуд“ завършва с 

едно депутатско място по-малко от „Кахол 

Лаван“, „Израел Беи теи ну“ на Либерман 

увеличава депутатските си места, а 

„Обединената листа“ на арабските партии 

печели рекорден брои  мандати в следствие 

на широкото арабско участие в изборите. 

Образуваните десен и лявоцентристки 

блокове, водени съответно от „Ликуд“ и 

„Кахол Лаван“, не събират необходимия брои  

мандати, макар блокът на премиера да 

получава минимално предимство от 1 

мандат (съответно 55 срещу 54 депутатски 

места). Изборният резултат затвърждава 

убеждението на Либерман, че е бил прав да 

подаде оставка – настроенията срещу 

Нетаняху в обществото растат. Превърнал се 

в човека, разполагащ с нужните гласове за 

формирането на правителство, Либерман 

обявява, че би се коалирал с десните при 

условие, че „Ликуд“ смени лидера си. Дясната 

партия обаче застава плътно зад Нетаняху и 

отказва всякаква дискусия по темата. В 

същото време, Либерман отказва да приеме 

каквато и да е конфигурация с „Кахол Лаван“, 

при която ще трябва да работи с арабските 

партии. Продължилите над месец процедури 

по съставяне на правителство – първо от 

страна на „Ликуд“, а после от страна на 

„Кахол Лаван“, не се увенчават с успех. 

Нетаняху дори предлага на левоцентристкия 

блок да съставят „правителство на 

националното единство“ – предложение, 

което „Кахол Лаван“ отхвърля почти веднага. 

5 Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/4088497 [11.2.2020]  
6 Коммерсант https://www.kommersant.ru/doc/4165795 [11.2.2020] 
7 Haaretz https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-netanyahu-announces-he-is-requesting-immunity-from-
prosecution-in-three-criminal-cases-1.8346633 [11.2.2020]  
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В така стеклите се обстоятелства, на 11 

декември 2019 г. израелският президент 

Реувен Ривлин разпуска Кнесета и насрочва 

нови избори за 2 март 2020 г.6 

Още докато тече процедурата по 

съставяне на правителство, скандалните 

слухове за разследване на Нетаняху се 

оказват истина – прокуратурата официално 

ги потвърждава и съобщава, че може скоро 

да повдигне обвинение на премиера. Това 

взривява израелското общество – досега в 

историята на страната няма случаи , при 

кои то деи стващ ръководител на 

правителството, дори и временно 

изпълняващ длъжността (какъвто е 

Нетаняху от края на 2018 г.), е съден, и то за 

обвинения по взимане на подкуп (под 

формата на „подарък“) и злоупотреба с власт 

(включваща използване на правомощията си, 

за да притиска медии). Яростното отричане 

на Нетаняху, допълнено с обвинения по 

адрес на прокуратурата и зле настроените 

към него леви медии в това, че са „ирански 

агенти“ и организират „преврат“, не дава 

резултат – на 21 ноември генералният 

прокурор официално повдига обвинение по 

три отделни дела срещу изпълняващия 

длъжността премиер. На Нетаняху е дадена 

възможност да реши в срок от няколко 

месеца дали ще използва депутатския си 

имунитет, за да „замрази“ делото. Макар в 

началото да уверява, че никога не би го 

направил, в навечерието на новата 2020 

година тои  се възползва от това право, с 

което си навлича нови критики от всички 

краища на политическия спектър. 7 

Нетаняху обаче не прибягва до тази 

стъпка, докато не е затвърдил позицията си 

в партията – едва няколко дни преди това 

младият и амбициозен Гидеон Саар го 

предизвиква за лидерското място на 

вътрешни избори. Не е ясно дали Саар е 

разчитал, че политическото безвластие, 

предизвикано наи -вече заради Нетаняху, е 

подкопало подкрепата за лидера на партията 

дотолкова, че дори една не толкова 

профилна фигура да го смени. Възможно е, 

разбира се, инициативата на Саар да е 

клопка, заложена от самия Нетаняху, за да 

улови потенциални противници на 

безалтернативното му лидерство в партията. 

Във всеки случаи , Саар едва спечелва 

няколко процента от партии ния вот и 

веднага след изборите заявява, че уважава 

мнението на съпартии ците си и ще работи 

под лидерството на Нетаняху за победа през 

март.8 А победата в този момент е 

необходима дори повече на Нетаняху 

отколкото на „Ликуд“, тъи  като Кнесета би 

могъл да гласува да отмени депутатския му 

имунитет. 

Тази политическа криза заплашва да 

се превърне и в конституционна – нещо, 

което е иронично, имаи ки предвид факта, че 

Израел няма конституция в истинския 

смисъл на думата. Отложена след началото 

на първата Арабско-израелска вои на от 1948 

г., израелската конституция така и не става 

реалност (макар през десетилетията да са 

приемани различни конституционни закони, 

които в някои отношения си противоречат 

един на друг). Страната се управлява според 

закони и обичаи но право – остатък от 

времената, когато Британската империя 

управлява Палестина. Така, като основание 

за подаване на оставка от страна на 

премиера, в закона е посочена осъдителна 

присъда от какъвто и да е род. 

Привържениците на Нетаняху изтъкват, че в 

такъв случаи  трябва да се чака решението на 

съда, а може би дори и след използването на 

всички възможности за обжалване. 

Противниците му обаче сочат решение на 

Израелския конституционен съд, според 

което министър е длъжен да си подаде 

оставка дори в случаи , че му е повдигнато 

обвинение. А тъи  като Нетаняху не е 

парламентарно подкрепен, а само 

8 BBC https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50920575 [11.2.2020] 
9 NYTimes https://www.nytimes.com/2019/12/12/opinion/israel-election.html [11.2.2020]  

МЕЖДУНАРОДНИК 
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изпълняващ длъжността премиер, неговият 

статус е по-близък до този на министъра, 

отколкото на премиера, кои то законът е 

предвидил. Това, както и патовата ситуация, 

в която е поставен Израел поради 

способността на няколко малки партии да 

диктуват положението, пораждат дискусии в 

обществото дали не е време за радикално 

скъсване с досегашния политически модел и 

приемането на истинска конституция.9 

През последното десетилетие 

израелската политика до голяма степен е 

концентрирана изключително върху 

личността на Бенямин Нетаняху. Бивш член 

на израелските сили за специални операции, 

участвал лично в няколко големи операции и 

във вои ните от 1967-1970 г. и 1973 г., 

Нетаняху е образцов израелски патриот, 

което му дава изключителна легитимност в 

очите на значителна част от населението. С 

умението си да се представя едновременно 

като вярващ и като светски човек, като 

твърд, но склонен на частични компромиси 

спрямо арабите, премиерът на Израел 

доминира политическата сцена. На този етап 

Либерман, лидерите на „Кахол Лаван“, както 

и останалите фигури на израелския 

политически небосклон не могат да бъдат 

истинска алтернатива на Нетаняху. 

В краи на сметка, сплотяването на 

десния електорат около Нетаняху, както и 

честите му предупреждения към израелците, 

че победа на „Кахол Лаван“ означава 

създаване на ляво правителство с участие на 

арабските партии, дават своите плодове. На 

третите поред избори възглавяваната от 

„Ликуд“ дясна коалиция взима 58 мандати (с 

3 повече от предишния път), а 

лявоцентристкия блок около „Кахол Лаван“ – 

55, и то само ако към партиите се прибави и 

„Обединената листа“ на арабските партии, 

които печелят още няколко мандати и стават 

трета политическа сила в Кнесета. 

Включването на „Обединените листи“ в 

правителство на левите обаче се оказва 

невъзможно, както поради нежеланието на 

лявоцентристкия блок, така и на самите 

арабски партии към подобен съюз. Добрият 

изборен резултат на „Ликуд“ въпреки 

съдебния процес срещу Нетаняху бива 

възприет като решителна победа, донякъде 

и защото цялата избирателна кампания на 

„Кахол Лаван“ се гради на изкарването на 

„Биби“ (умалителното име на Нетаняху, с 

което тои  е популярен в Израел) от властта.  

При поредната невъзможност за 

съставяне на тясно коалиционно 

правителство и в условията на надигаща се 

опасност от коронавирусната епидемия, 

двата блока са принудени да започнат 

преговори, които продължават близо месец. 

На 20 април официално е обявено 

споразумението за съставяне на 

коалиционно правителство между блоковете 

на „Ликуд“ и „Кахол Лаван“, чиито условия са 

един от блестящите примери за политическо 

инженерство в днешно време. Лидерите на 

„Кахол Лаван“ се съгласяват да оставят 

Нетаняху като премиер за първите 18 месеца, 

през което време Бени Ганц, главния 

измежду тях, да бъде вицепремиер и 

министър на отбраната. След 18 месеца 

местата ще се сменят – Ганц ще стане 

премиер, а Нетаняху негов заместник. При 

това, тъи  като статутът на вицепремиера се 

доближава до този на обикновен министър, 

което би дало повод за свалянето от власт на 

Нетаняху, в споразумението е записано, че на 

вицепремиер, обвинен в престъпление, ще 

му бъде позволено да остане в 

правителството. Допълнително, Нетаняху 

получава възможност да постави вето върху 

назначаването на следващия главен 

прокурор, макар скоро да трябва да се 

изправи на съдебен процес по трите дела за 

корупция. Това правителство ще постави 

рекорд по брои  министри – 32-ма през 

първия период, като още 4-ма ще се 

присъединят по време на втория. Всички 

главни фигури от „Кахол Лаван“ получават 
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важни ресори, което оставя дори някои 

висши „ликудници“ начело на по-

нископрофилни министерства и дори извън 

правителството. Малко е вероятно това 

обаче да разклати положението на Нетаняху 

в партията, което е повече от стабилно. 

Интересен факт е, че външният министър в 

кабинета ще е бившия началник генералния 

щаб на Израел Габи Ашкенази (от „Кахол 

Лаван“), кои то е потомък на български 

евреи. 

Споразумението е посрещнато с 

възмущение в израелското общество и 

особено сред привържениците на „Кахол 

Лаван“, чиито представители захвърлиха 

всички свои обещания да не влизат в 

договорености с „Ликуд“ докато Нетаняху е 

във властта. Дори аргументите като 

коронавирусната криза не променят факта, 

че това правителство силно дискредитира 

израелския парламентаризъм. Самият 

Нетаняху успя да си издеи ства почти всичко, 

което му бе необходимо, за да затрудни 

провеждането на ефективно разследване 

върху неговите деи ствия в миналото, но само 

бъдещето може да докаже докъде ще е готов 

да стигне тои  в борбата си за оставане на 

политическата сцена.  

 

 
 * Джордани Димитров, II Курс,  

Специалност „Международни отношения“,  
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“  
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В празничния календар на 
Европеи ския съюз (ЕС) има не малко 
значими дати и поводи за отдаване на почит 
към значимите държавници с принос към 
европеи ската идея. На 25 март ЕС отбелязва 
годишнината от подписването на 
Договорите от Рим1 (25 март 1957 г.). 
Европеи ската икономическа общност и 
Европеи ската общност за атомна енергия 
поставят основата на днешния Европеи ски 
съюз, а всяка година датата е повод за 
изразяване на признателност към 
прозрелите, че взаимообвързването на 
икономиките на Франция и Германия е път 
към постигането на дълготраен мир. На 9 
маи  почитаме мира и обединението. Денят 
на Европа обаче не се усеща тържествено по 
целия континент. Началото на европеи ското 
единство, въплътено в Декларацията на 
Шуман, е празник за едни, но датата 9 маи , 
случаи но или не, съвпада с началото на 
половинвековно разделение за други и също 
толкова продължително откъсване от 
свободния свят за трети. Но има друга дата, 
която буди силни чувства както в Западна 
Европа, така и в младите демокрации на 
изток.  

На 9 ноември 2019 г. се навършиха 30 
години от падането на Берлинската стена - 
символ на несправедливост, постепенно 
превърнал се в олицетворение на 
насилственото и противоестественото 
разделение на един континент. Всяка година 
на тази дата речите на държавни 
ръководители ни напомнят колко важно е да 
ценим свободата си. През призмата на 9 
ноември и последвалите като домино 
събития в социалистическите държави на 
изток, интеграцията на не-разделена Европа 
може да се погледне като 30-годишен проект. 
За такъв период основателно се натрупва 

определен набор от знания и поуки от 
няколко провала и неразумни решения. До 
този момент европеи ците може би бяха 
склонни да прощават несгодите на 
брюкселската бюрокрация. В настоящата 
деи ствителност, следствие от няколко 
вътрешни и външни кризи, всяка грешка 
отнема от легитимността на ЕС пред 
европеи ските граждани и намалява неговата 
относителна сила в международната 
политика. Новият политически елит, кои то 
тази година се настани в европеи ския 
квартал на Брюксел, има тежката задача да 
върне на гражданите вярата в способността 
на европеи ските ценности да рушат стени, да 
бранят човешките права и свободи и да 
създават условия за просперитет. 
Интеграцията е внедрена в почти всички 
области на обществения живот на 
европеи ците, създаваи ки големи очаквания, 
които ЕС трябва да оправдае. Външната 
среда се променя с темпове, които не 
позволят загърбване на европеи ските 
ценности, а тъкмо обратното – налагат 
тяхното всеобхватно приемане и 
превръщането им в основа на съзрелия и 
отговарящ на предизвикателствата на 
настоящия век „геополитически“2 
Европеи ски съюз.  
 Тридесет години след рухването на 
Берлинската стена Германия отново е в 
центъра на събитията, излъчваи ки 
следващия председател на Европеи ската 
комисия и първата жена в тази роля. 
Изборът на Урсула фон дер Лаи ен бе 
резултат от проточили се с дни преговори 
между европеи ските държавни 
ръководители. Образът и  предизвика 
противоречиви мнения и несигурни 
очаквания. Негативизмът и апатията към 
нея се зародиха в самото начало на пътя и  

1 Два договора между Франция, Западна Германия, Италия и държавите от Бенелюкс, подписани на 25 март 1957 г. в Рим, с 
които се създават Европеи ската икономическа общност и Европеи ската общност за атомна енергия – първите международ-
ни организации, основани на принципа наднационалност.  
2 Очертава се думата „геополитически“ да се превърне във водеща при управлението на Урсула фон дер Лаи ен, тъи  като при 
представянето на кандидатите за европеи ски комисари и структурата на Комисията, тя определи новата Европеи ска коми-
сия именно като „геополитическа“, отдадена на устои чиви политики.  

Новата Европейска комисия и възможностите пред Европейския 
съюз 

Мария Симеонова* 
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към Барлеи мон3 поради начина на издигане 
на кандидатурата и . Процесът по избор на 
председател на Европеи ската комисия, 
лишен от принципите на прозрачност, 
демокрация, зачитане волята на 
избирателите – принципи, намерили израз в 
хиляди страници европеи ско 
законодателство, предизвика вълна от 
възмущение и разочарование. 
Многочасовите преговори показаха, че 
именно лидерите не спазват буквата на 
законите, които самите те са сътворили. 
Непридържането към принципа на 
Spitzenkandidat4 при избора на председател 
на Европеи ската комисия остана обаче някак 
недоразбрано, недоизказано и се превърна в 
поредната неясна ситуация около така или 
иначе неясния за много европеи ски 
граждани съюз.  

Урсула фон дер Лаи ен обяви списъка 
си с членове на комисията в началото на м. 
септември 2019 г., поясняваи ки, че ранговете 
и и ерархията не са неи ни приоритети, за 
разлика от предизвикателствата, към които 
трябва да се подходи бързо и решително. 

Очевидно, новата Комисия се очертава като 
модерна, гъвкава и олицетворение на 
половата равнопоставеност. Същевременно, 
някои от ролите на еврокомисарите звучат 
странно и двусмислено. Така например, 
бившият еврокомисар по правосъдие – Вера 
Юрова, става заместник-председател за 
„Ценности и прозрачност“ – две думи, които 
вероятно не будят интерес у човек, кои то не 
е прекарал академичните си години в 
изучаване на европеи ския законотворчески 
процес. От друга страна, дългогодишният 
служител в Европеи ската комисия 
Маргаритис Шинас е начело на „Защита на 
европейския ни начин на живот“, което 
съвсем очаквано предизвика упреците на 
европеи ските либерали и социалисти поради 
опасения за наличие на скрита „токсична“ 
дясна реторика. 

Приоритетите на новата Европеи ска 
комисия и отговорните за тях еврокомисари 
стават ясни при преглед на рамката, в която 
са поставени заместник-председателите, 
изглеждаща наи -общо по следния начин5: 
 

3 Седалището на Европеи ската комисия в Брюксел.  
4 От немски: “spitze” – водещ, “kandidat” – кандидат. Процедура за избор на председател на Европеи ската комисия, при която 
партии ните групи в Европеи ския парламент (ЕП) трябва да оповестят своите водещи кандидати преди изборите, Съветът се 
консултира и представя кандидата на наи -голямата партия (първоначално) в ЕП, а ЕП избира председателя с мнозинство. 
5 Европеи ската комисия, начело с Урсула фон дер Лаи ен, се състои от 27 еврокомисари от държавите членки. Настоящата 
статия поставя фокус единствено върху приоритетите на 3-мата изпълнителни заместник-председатели и 5-мата заместник-
председатели, тъи  като техните портфолиа обхващат изцяло 6-те приоритета, заложени от Комисията: https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024_en     

Председател 
Изпълнителни заместник-

председатели 
Заместник-председатели 

Урсула фон дер 
Лайен 

  
Европейски зелен пакт 

Франс Тимерманс 
  

По-силна Европа на световната 
сцена 

Жозеп Борел 

  
Ценности и прозрачност 

Вера Юрова 
  

Европа, подготвена за цифрова-
та ера 

Маргрете Вестагер 
  

Утвърждаване на европейския ни 
начин на живот 

Маргритис Шинас 
  

Междуинституционални отноше-
ния и перспективи 

Мариош Шевчович 
  

Икономика в интерес на хората 
Валдис Домбровскис 

Демокрация и демография 
Дубравка Шуица 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
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Зелена Европа или как да задоволим 
исканията на европейската младеж 

Изборите за Европеи ски парламент 
през м. маи  м.г. откроиха тенденция към 
ангажираност на европеи ските граждани с 
темата за изменението на климата. 
Тенденцията намери категорично отражение 
в скандинавските страни, Германия, 
Франция. Показателно за това е, че Еманюел 
Макрон, умело усетил зелената вълна в 
Европа, включи в листата на „Република, 
напред“ изявени еколози и био експерти от 
различни икономически сектори. В Германия 
традиционните партии също не успяха да 
спечелят гласовете на младите, които 
повярваха в призивите на зелените. Тази 
очаквана и неизненадваща новост на 
континента ни намери израз с 
натоварването на изключително опитния 
Франс Тимерманс със задължението да 
ръководи Европеи ския зелен пакт, или 
амбициозният план за превръщането на 
Европа в първия неутрален континент по 
отношение на климата. Тои  има почти 
невъзможната задача да води международни 
преговори за ангажираност на наи -големите 
замърсители с въглероден диоксид в процеса 
за намаляване на парниковите газове. 
Всичко това върви редом с усилията за 
промяна в мисленето спрямо климата – 
Франс Тимерманс ще ръководи диалога с 
всички възможни представители на 
гражданското общество, региони и 
организации6.  

Един от приоритетите на Тимерманс е 
търсенето на консенсус сред държавите 
членки за намиране на приемливо решение 
за справедлив преход към нисковъглеродна 
икономика. Това се очертава като 
потенциална разделителна линия в 
отношенията между страните поради все 
още значителния брои  въглищни региони в 
Европа, както и големия брои  хора, работещи 
във въглищни мини или енергии ни 
централи, захранвани от изкопаемото 
гориво. 

Дигиталният цар на Европа7 

 От другата страна на Урсула фон дер 
Лаи ен стои един доказал се с 
непримиримостта си към данъчните 
привилегии на технологичните гиганти 
политик – Маргрете Вестагер. 
Съсредоточената власт в ръцете на Вестагер 
в новата Европеи ска комисия я превръща в 
наи -могъщия регулатор на технологичните 
компании на планетата8. През изминалия си 
мандат, в качеството си на еврокомисар по 
конкуренцията (този пост тя запазва и в 
настоящата Комисия), Маргрете Вестагер 
добави в бюджета на ЕС 9 млрд. евро от 
глоби, наложени на Google, 14,5 млрд. евро от 
данъци на Apple, и 122 млн. евро глоба на 
Facebook за нерегламентирано обединяване 
на данни на потребители на Facebook и 
WhatsАpp. Разширяването на портфолиото и  
цели да превърне ЕС в световния 
технологичен лидер, подпомагаи ки 
европеи ските технологични компании, 
които осезаемо изостават спрямо 
конкурентите си в САЩ и Китаи . Новата 
технологична революция е шанс Европа да 
възвърне глобалната си роля. Тази 
възможност е напълно достижима предвид 
презумпцията, че новаторът в изграждането 
на международна регулаторна рамка, 
простираща се отвъд границите на една 
държава, ще наложи принципите си върху 
останалата част от света. По стечение на 
исторически обстоятелства, след края на 
Втората световна вои на Европа няма 
възможностите да заеме мястото си на 
глобална сила в международните отношения 
чрез силно присъствие на международните 
финансови пазари. Тази роля и  е иззета от 
САЩ. Бретон-Уудската система9 осигурява 
дългогодишен икономически комфорт на 
американските граждани и гарантира 
глобална доминация на САЩ в 
международната финансова и търговска 
система чрез Международния валутен фонд, 
Световната банка и ГАТТ10. Четвъртата 
индустриална революция дава шанс на 

6 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf  
7 https://www.nytimes.com/2019/09/10/world/europe/margrethe-vestager-european-union-tech-regulation.html  
8 ЕС разполага с изключителна компетентност по отношение на установяване на правила относно конкуренцията, 
необходими за функционирането на вътрешния пазар  
9 Международна система за организация на валутните курсове и търговските разплащания в резултат на провелата се 
Бретон-Уудска конференция в периода 1-22 юли 1944 г . 
10 Общото споразумение за тарифите и търговията (ГАТТ) е международно споразумение за уреждане на 
международната търговия. Влиза в сила от 1 януари 1949 г. То е основата на Световната търговска организация (СТО), 
създадена през 1995 г.  
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Европа да се превърне в силов център на 
глобалната политика и международния 
технологичен пазар чрез последователно 
отстояване на технологичния си  
суверенитет11 чрез прилагане разпоредбите 
на конкурентното право и антитръстовото 
законодателство за технологичните гиганти, 
в защита на европеи ските потребители и 
компании.  
 

Инвестиции за зелена и дигитална 
Европа 
 Приоритетите за зелена Европа и 
дигитална трансформация отразяват 
тенденциите в световната политика, 
нагласите на младите и изискванията на 
времето. Превръщането на европеи ската 
икономика в климатично неутрална и 
отстояването на европеи ския технологичен 
суверенитет на фона на американските и 
китаи ските технологични гиганти изискват 
гарантирането на устои чиви инвестиции и 
стабилна фискална политика в еврозоната, 
която се изразява, inter alia, в завършването 
на Банковия съюз12. Докато залагането на 
конкретни цели в Зеления пакт е в 
компетентността на Франс Тимерманс, 
Валдис Домбровскис - бивш премиер на 
Латвия и бивш еврокомисар за еврото и 
социалния диалог в Комисията на Юнкер, ще 
бъде отговорен за развитието на Зелена 
финансова стратегия, която да насочи 
инвестиции и друг вид финансиране към 
нисковъглеродната икономика. По 
отношение на технологичната 
трансформация въпросът за гарантиране 
социалните права на потребителите е водещ 
приоритет в неговото портфолио. Съдеи ки 
по наименованието на портфолиото на 
Домбровскис – „Икономика в интерес на 
хората“, именно социалният аспект на 
неговите компетентности е водещ. По този 

начин Валдис Домбровскис ще бъде 
отговорен, от една страна, за 
доизграждането на Банковия съюз, Съюза на 
капиталовите пазари13 и Европеи ския стълб 
на социални права14, и от друга страна, за 
създаването на Зелена финансова стратегия, 
Финтех стратегия15, частно-публичен фонд 
за първично публично предлагане на малки 
и средни предприятия, общи подходи сред 
държавите членки за борба срещу 
изпирането на пари и криптовалутите16. 
Сред отговорностите на Домбровскис попада 
правото на инициатива по линия на 
ограничителните мерки с 
извънтериториален обхват, което говори за 
конкретно установяване на връзка между 
отстояването на европеи ския икономически 
суверенитет и защитата на европеи ския 
бизнес от обхвата на международни санкции, 
наложени от трети страни.   

Въпреки че понятието 
„геополитически“ препраща към 
традиционни инструменти на външната 
политика и дипломацията, новата модерна 
Европеи ска комисия изпълва понятието с 
ново значение, придаваи ки му зелен и 
дигитален характер, своевременно 
отговарящ на вижданията на младото 
европеи ско поколение. ЕС ще се стреми да 
заеме водещо място в борбата на 
международната общност срещу 
негативните последици от климатичните 
изменения и в създаването на съвременната 
рамка на деи ствие на технологичните 
компании. Всичко това ще се случва при 
осигуряване на крупни суми за инвестиции, 
като за следващите 10 години само 
климатичните инвестиции се очаква да 
достигнат 1 трилион евро. Набирането на 
финансиране ще се търси и чрез 
популяризиране на еврото като резервна 
валута, валута за извършване на плащания и 

11 При представянето на кандидатите за членове на Европеи ската комисия, Урсула фон дер Лаи ен заяви, inter alia, че Европа 
трябва да отстоява технологичния си суверенитет, което се изразява в способността му да определя самостоятелно 
технологичния си дневен ред.   
12 Система на ниво ЕС за банков надзор и преструктуриране, която работи на базата на деи стващи в целия ЕС правила. В него 
членуват всички държави от еврозоната, както и държави извън нея, заявили желание за участие.  
13 Инициатива на ЕС, която има за цел да задълбочи и допълнително да интегрира капиталовите пазари на 28‑те държави — 
членки на ЕС.  
14 Стълбът на социалните права се отнася до осигуряването на ефективни права за гражданите. Тои  се основава на 20 
ключови принципа, структурирани около три категории: 1) Равни възможности и достъп до пазара на труда 2) Справедливи 
условия на труд 3) Социална закрила и приобщаване.  
15 

Секторът на финансовите технологии се изразява в подобряване и автоматизация на доставката и ползването на 
финансови услуги чрез технологиите.   
16 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf 
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емитиране на дълг. Видно от това, редно е да 
очакваме, че еврото ще влезе в надпревара с 
щатския долар на международните 
финансови пазари и ще се стреми да увеличи 
преднината си спрямо японската и ена и 
китаи ския юан.  

 

Приоритети от вътрешен характер  
Докато първите заместник-

председатели ще отстояват глобалното 
лидерство на ЕС, портфолиата в третата 
колона на таблица 1 носят различно 
послание. Третата колона е насочена 
навътре, към проблемите на регионално и 
национално ниво, допълваи ки и 
подпомагаи ки Тимерманс, Вестагер и 
Домбровскис. Ретроспекцията на недалечни 
събития и съотнасянето им към списъка с 
приоритети на Урсула фон дер Лаи ен 
показва, че зад завоалираните роли се крият 
обещаващи инструменти за справяне с 
последиците от все още неотминали 
икономически, външнополитически и 
социални кризи. Сред тях са миграционните 
потоци, Брекзит, спазването на принципа за 
върховенството на закона, застаряващото 
европеи ско население с последващ проблем 
за пенсионните системи, необходимостта от 
създаване на обща европеи ска отбрана, 
ниската гласоподавателна активност, 
чуждестранната намеса в изборния процес на 
ЕС и непопулярността и отдалечеността на 
ЕС от европеи ските граждани.  

Неочаквано, писмото до Жозеп Борел 
е сравнително кратко17. Въпреки че трябва 
да отстоява глобалната роля на ЕС, 
върховният представител по въпросите на 
външните работи и политика на сигурност 
на ЕС ще следи за последователността във 
вътрешните и външните аспекти на 
европеи ските политики. Смело се възлага и 
задачата да се търсят законодателни 
разпоредби, чрез които решенията по линия 
на външната политика на ЕС да се вземат с 
квалифицирано мнозинство, избягваи ки 
трудоемкото и често невъзможно за 
достигане единодушие. Заедно с Маргрете 
Вестагер, Жозеп Борел ще отговаря за 
изграждането на Европеи ски съюз по 

отбрана. Задълженията на ръководителя на 
европеи ската дипломация отново доказват, 
че външната политика на ЕС придобива 
нови, различни измерения.  

Маргритис Шинас е дългогодишен 
държавен служител в Европеи ската комисия, 
притежател на широкообхватен опит в 
бюджетната, финансовата и сферата на 
комуникациите. Експертният му опит са 
значима база за изпълнение на 
приоритетите, свързани със запазване на 
солидарността, сигурността и мира като 
базови принципи на европеи ските политики. 
Портфолиото на Шинас е тясно свързано с 
последствията от навлизането на 
технологиите в трудовите отношения. 
Необходимо е пазарът на труда да бъде 
добре приспособен към изискванията на 
технологичната революция, което включва 
развиване на нови способности с цел 
запазване конкурентоспособността на 
европеи ските работници. В това число се 
включват и легалните имигранти, чиято 
интеграция става водещ приоритет18. 
Възложените задачи на Маргритис Шинас 
създават впечатление, че Европеи ската 
комисия ще направи опит за създаване на 
платформа – сигурна среда, защитена от 
хибридни заплахи, в основата на която са 
изконни европеи ски ценности като 
равенство, многообразие и достъпна и 
всеобхватна образователна система, 
позволяваща пълноценно включване на 
младите хора в обществените деи ности.   

Лицето на Общия 
регламент относно защитата на данните 
(GDPR) и бивш еврокомисар за правосъдие, 
потребители и равнопоставеност между 
половете - Вера Юрова, ще работи върху 
създаването на транснационални листи с 
оглед изборите за Европеи ски парламент и 
подобряване на Spitzenkandidat процеса. 
Неи ното портфолио е насочено към 
заздравяване връзката между ЕС и неговите 
граждани чрез разширяване участието на 
последните в законодателния процес19. 
Наблюдава се застъпване на приоритетите и  
с тези на Марош Шевчович 
(„Междуинституционални отношения и 

17 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf  
18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf  
19 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-vera-jourova-2019_en.pdf  
20 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-maros-sefcovic-2019_en.pdf  
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перспективи“20) и Дубравка Шуица 
(„Демокрация и демография“21). Марош 
Шевчович притежава солиден опит на 
настоящата си позиция. Приоритетите му 
предполагат създаване на ефективен 
комуникационен канал с Европеи ския и 
националните парламенти за правилно 
идентифициране на бъдещи европеи ски 
политики. Тази функция също допринася за 
подобряване легитимността и прозрачността 
в отношенията между европеи ските 
институции, допълваи ки се с отговорностите 
на Дубравка Шуица за популяризиране на 
европеи ските политики сред гражданите. За 
тази цел Урсула фон дер Лаи ен предлага 
програма, наречена Конференция за 
бъдещето на Европа. Конференцията ще 
идентифицира не само необходими 
политики, но и институционалните 
механизми за тяхното изпълнение. 
Конференция за бъдещето на Европа е 
термин, кои то напомня на свиканата през 
2002 г. Конференция за европеи ска 
конституция като част от идеята за 
създаване на върховен закон, отхвърлена 
вследствие на референдумите във Франция и 
Нидерландия. Разликата е, че през 2002 г. в 
процеса са въвлечени водещите европеи ски 
партии, докато днес Урсула фон дер Лаи ен 
предлага повсеместно включване на 
европеи ските граждани. Шуица поема и 
справянето с належащия проблем на 
застаряващото население. Тя ще отговаря 
както за адресиране на „симптомите“ на 
отрицателния прираст – тежест върху 
социалните и пенсионните системи, така и за 
разработването на превантивни политики за 
защита на децата от насилие, подобряване 
достъпа им до основни услуги за 
предотвратяване процеса по изтичане на 
мозъци и обезлюдяване на селските региони.  

 

Изводи 
Заместник-председателите придават 

завършеност и пълнота на новата 
Европеи ска комисия, начело с Урсула фон 
дер Лаи ен. Бих добавила, че освен 
„геополитическа“, тази Комисия е 
изключителна европеи ска. Тя не прави 
компромис с изконните европеи ски 

ценности и не добавя нови такива, в които не 
всички държави членки биха се припознали. 
Този подход – нито повече, нито по-малко, е 
сигурен, но и смея да твърдя печеливш, 
защото именно застъпването към 
определени ценности и морал с богата 
история и дълбоки традиции биха успели да 
събудят притихналото европеи ско 
самосъзнание на съвременния европеец в 
условията на глобализиран технологичен 
свят.  

На фона на новостите, свежите и 
всеобхватни идеи на Урсула фон дер Лаи ен 
има едно заключение, чиято истинност 
смятам, че ще издържи през следващия 
мандат на Комисията, а именно че 
разпоредбите на Лисабонския договор няма 
да бъдат изменяни. По-вероятно е, че 
приоритетите пред Европеи ската комисия, 
формулирани по предпазлив и изпълнен с 
очаквания начин, изолирани от концепцията 
за „Европа на няколко скорости“, ще 
заглушат гласовете на искащите реформи в 
европеи ското acquis22 и тяхното изпълнение 
ще разчита на съществуващата 
институционална и законодателна 
архитектура. Безпрецедентното напускане 
на държава членка, все още осезаемите 
последици от финансовата криза (предимно 
в Южна Европа), противопоставянето от 
страна на Полша на смели зелени политики, 
отказът на Унгария да подкрепи европеи ска 
имиграционна политика „с човешко лице“ и 
интересът на голяма част от държавите 
членки да запазят европеи ските фондове по 
стар образец, изключваи ки евентуалното им 
насочване към нови политики, са фактори, 
които биха възпрели изменение на 
договорната база. Поради тази причина и 
видно от писмата до тримата изпълнителни 
заместник-председатели на Комисията, 
Урсула фон дер Лаи ен ще се опира основно 
на доизграждането и усъвършенстването на 
вече съществуващи законодателни и 
институционални инструменти, умело 
внедряваи ки в тях нови стратегии и планове 
за деи ствие, засвидетелстващи политическа 
ангажираност към и систематизация на 
важните за бъдещото социално и 
икономическо развитие теми.  

21  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf  
22 Съвкупността от общи права и задължения, които държавите-членки на ЕС упражняват заедно. Понятието изпълва 
значението на право на Европеи ския съюз.  
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Заключение 
Горчивият опит от мигрантската и 

финансовата кризи и последвалото 
разделение между Западна и Източна, 
Северна и Южна Европа, будят опасения за 
евентуални бъдещи разцепления. Те не 
закъсняха. Разделението между две групи 
държави се появи няколко дена след 
встъпването в длъжност на новата 
Европеи ска комисия. Великобритания, 
Франция, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, 
Румъния, България и Словения гласуваха 
против и блокираха приемането на правила 
за определяне на критерии за класификация 
на зелени и устои чиви инвестиции. 
Причината бяха опасенията на държавите от 
спад в инвестициите в проекти, свързани с 
ядрена енергетика и въглища. 
Преимуществото на зелената тема и 
технологичната трансформация обаче се 
корени в тяхната съвременност, която 
изисква новаторско управление. Докато 
последните кризи разтърсиха утвърдени 
модели на водене на политика във 
финансовата сфера и сферата на 
имиграцията, то климатичните изменения и 
преходът към цифрово общество дават шанс 
за утвърждаване и налагане на управленски 
подход, необременен от предходни грешки и 
пропуски, обезпечаващ националните 
интереси на всички държави членки.  

Чрез увода си тази статия имаше за 
цел да изпълни със съдържание 
използваното понятие „не-разделена 
Европа“, отдаваи ки почит към 
разширяването на изток на наи -успешния 
проект на политическата мисъл вследствие 
на събитията след 9 ноември 1989 г. 
 Символичната 30-та годишнина е 
повод за задаване на нова посока – към 
новите реалности и обстоятелствени 
изисквания, в чиято рамка теорията на 
различните скорости би била пагубна. Оттук 
нататък остава надеждата, че зададените 
приоритети на Европеи ската комисия на 
фона на съвременните обстоятелства в 
международните отношения ще дадат 
отговор както на неотложните 
предизвикателства от международния и 

европеи ския дневен ред, така и на 
проблемите от последното десетилетие, 
които крият наи -дълбоките опасности за 
запазване единството между държавите 
членки. При успех, бъдещето пред ЕС ще 
бъде шансът на обединена и не-разделена 
Европа за глобално лидерство, без 
изоставянето на нито една държава23. 

 

Декември 2019 

 
 

 *Мария Симеонова, Бакалавър по 
„Международни отношения“ от Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ и 
Магистър по „Европейски науки“ от 
Католическия Университет в Льовен, Белгия 

 

 

 

 
 

23 Изразът е заимстван от терминологията на Дневен ред 2030 за устои чиво развитие на ООН; в настоящата разработка 
следва да се разбира като ангажираност към осигуряване на справедлив преход към устои чиво и екологосъобразно 
технологично бъдеще.    

                                                                                                                                        ЮНИ 2020 



40 

 

От края на март 2019 г. един от наи -

големите мегаполиси  в Китаи ската Народна 

Република (КНР) е обзет от постоянни 

протести, чиито размери привлякоха 

международен интерес и поставиха под 

широко внимание цялостната вътрешна 

политика на КНР по отношение на 

човешките права и свободи. Този град е 

Хонконг.  

Преди да преминем към по-обстоен 

преглед на случващото се там смятам, че би 

било полезно ако първо отделим време за 

кратко обяснение относно историята на 

Хонконг.  

Регионът е населен от приблизително 

6000 години, като първоначално 

възникналите селища по-късно биват бавно 

асимилирани от династията Цин през III в. 

пр. Хр.  

Нещо характерно за демографията на 

региона до днес е големият брои  различни 

малцинства, появили се в резултат от 

китаи ската политика, вои ните и 

управлението под монголската династия 

Юен. Първият контакт с европеи ските сили е 

осъществен през XVI в. с португалски 

търговци и изследователи, които създават 

първото пристанище за търговия със Запада. 

По-късно по политически причини и смяна 

на императорската династия бреговете на 

Хонконг и Китаи  като цяло са затворени за 

европеи ски търговци. Тази политика на 

пълна изолация продължава до последните 

десетилетия на XVII век, когато китаи ските 

пристанища отново позволяват влизането и 

участието на европеи ски търговци в обмена 

на стоки в Китаи . Това подновяване на 

европеи ската търговията по бреговете на 

Китаи  полага основите на един бурен период 

от китаи ската история, радикално променил 

бъдещето на Хонконг от това на останалата 

част от Китаи  за векове напред1. 

През XIX в. търговията между Европа и 

Китаи  бележи период на голям дисбаланс - 

европеи ските пазари проявяват огромен 

интерес към стоки внос от Китаи  (като 

коприна, порцелан и чаи ). За разлика от това 

Китаи  води рестриктивната политика  

относно външната търговия и като цяло  

интересът към европеи ски стоки е малък. 

Този търговски дефицит кара Британската 

източноиндии ска компания да прибегне до 

алтернативни стоки за внос – една от тях е 

опиумът от Индия. С времето няколко 

милиона от населението става пристрастено 

към сравнително новия за тях опиат. 

Изправен пред тази епидемия, китаи ският 

император прибягва до краи ни мерки за 

цялостно спиране на търговията с опиум, 

което води до директна конфронтация с 

британските търговски интереси в региона. 

Това води и до двете последователни вои ни, 

известни като Опиумните вои ни. 

Двата последователни конфликта, при 

които Китаи  бива унижен от значително по-

малкия, но технологично напреднал 

британски контингент, водят до 

първоначално анексиране на част, а по-късно 

на целия регион около Хонконг. След 

превръщането на Хонконг в колония, 

британските власти предприемат широки 

реформи, които модернизират икономиката 

и инфраструктурата на Хонконг. През 1898 г. 

Британия подписва нов договор с Китаи , 

даващ им право да задържат региона за срок 

от 99 години. По-нататъшното развитие на 

1  Invicta: History of Hong Kong - from Pre-historic village to British colony https://www.youtube.com/watch?v=a068kPJOiHg&t= 
[18.1.2020]  

Причини, повод и ескалация на протестите в Хонконг в края на  
2019 г. 

Марк Стасиновски* 
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колонията остава сравнително нормално с 

изключение на  четиригодишната японска 

окупация през Втората световна вои на и по-

нататъшно и освобождение. 

През 1979 г. британското 

правителство, начело с Маргарет Тачър 

започва бавни и трудни преговори с КНР 

относно бъдещото изтичане на договора от 

1898 г. Преговорите продължават 

приблизително 4 години и са осеяни с 

моменти на високо напрежение, като в един 

момент КНР дори заплашва с инвазия на 

Хонконг2. Въпреки това КНР дава обещаващи 

знаци, като променя ключови части от 

Конституцията си, даващи първите основи 

на така наречения принцип „една страна, две 

системи”, кои то дава възможност Хонконг да 

бъде регион със специален административен 

статут. Този напредък в преговорите води до 

споразумение през 1984 г., което на практика 

създава новата система.  

Принципът „една държава, две 

системи” гарантира, че социалистическата 

система и политика няма да бъде 

практикувана на територията на Хонконг, 

макар и да е част от КНР. Старата 

капиталистическа система ще остане 

непроменена за срок от 50 години (считано 

от 1997 г.). Допълнителни договорки към 

този принцип гарантират, че Хонконг ще 

запази автономия в сферата на вътрешните 

работи като публични финанси, валута, 

съдебна система (тя е все още изцяло 

базирана на британската), имиграция и 

процедура по екстрадиране. В резултат на 

тази система Хонконг сега има своя валута, 

свои паспорти, както и дори граничен 

контрол с останалата част на Китаи . Друго 

обещание, дадено от КНР е, че Пекин ще 

остави Хонконг да избира напълно 

независимо своето местно управление. 

След официалното отделяне на 

Хонконг от Великобритания обаче 

постепенно позицията на КНР относно 

голяма част от обещаното се променя. 

Обещанието за независимо избиране на 

управлението бива почти веднага нарушено, 

като КНР настоява главния администратор 

на Хонконг да бива избиран от малък съвет 

задължително с одобрението им. 

Парламентът на Хонконг, кои то има 

функция на законодателен орган,  също е 

силно повлиян от КНР. От 70 места в този 

парламент едва 40 биват избираеми, но 

станалите 30 места биват заети от 

представители на влиятелни фирми и 

отрасли в Хонконг. Множеството от тези 30 

места биват заети от представители на 

фирми близки с Пекин, като по този начин се 

стига до една куриозна ситуация - всички 

избори в Хонконг са довеждали до твърда 

победа на партиите против влиянието на 

КНР, но това никога не им е давало 

мнозинство в парламента при условие, че 

прокомунистическите партии винаги се 

ползват с подкрепа на представителите на 

бизнеса. Това доминиране в парламента на 

няколко пъти е водело до опити за 

прокарване на закони, които са меко казано 

съмнителни.  

Пример за горепосоченото е спор с 

властите в Пекин през 1999 г.  относно 

правото на свободно имигриране в Хонконг3, 

задължаващ имиграция да се извършва само 

с разрешението и контрола на властите в 

Пекин. Този спор беше разрешен по-нататък, 

но беше първият път, в кои то доверието на 

гражданите спрямо властите в Пекин 

намаля. Друг пример е опитът за приемане 

2 South China morning post: Thatcher reveals Deng's threat to seize Hong Kong in a day https://www.scmp.com/article/48108/
thatcher-reveals-dengs-threat-seize-hong-kong-day [18.1.2020]  
3 South China morning post: The right of abode cases that shook Hong Kong https://www.scmp.com/article/668742/right-abode-
cases-shook-hong-kong [18.1.2020]  
4 The straight Times: National security law looms over Hong Kong freedoms https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/national-
security-law-looms-over-hong-kong-freedoms  
5 RT: Thousands in Hong Kong protest 'brainwash' education reform (PHOTOS),South China morning post-Protest against national 
education to end after government climbdown: https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1032535/protest-against-national-
education-end-after-government-climbdown [18.1.2020]  
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https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/national-security-law-looms-over-hong-kong-freedoms
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на Директива 23 през 2003 г.4, потенциално 

забраняваща всякакви форми на критика 

или опозиция срещу ръководството на КНР. 

Този законопроект беше бързо прекратен 

след огромни протести през 2003 г.  

Особено засилване в натиска от страна 

на Пекин започва от 2012 г., когато Си 

Дзинпин става дефакто лидер на КНР и 

започва много по-амбициозна политика на 

разрастване. Пример за това е  проектозакон 

през 2012 г. за мащабни реформи в 

образователната система, насочени много 

повече към пропаганда и възхваляване на 

авторитарния режим на Китаи . 

Нормативният акт бе предложен, но в 

последствие отхвърлен след протести5. 

Опитите за вмешателство от страна на 

КНР в законодателния процес на Хонконг не 

са били единственото средство, използвано 

от тях. На няколко пъти КНР привлече 

критики от други страни за арести на своя 

територия  на множество активисти, 

свързани с Хонконг. Един от наи -нашумелите 

случаи е свързан с отвличането на няколко 

видни издатели на книги, които са известни 

с критиката си към властващата китаи ска 

комунистическа партия. Всички тези 

очевидни опити за вмешателство през 

годините до 2019 г. доведоха до широко 

недоверие на населението в Хонконг спрямо 

централните власти и тяхното  автономно 

правителство. 

На фона на тези груби опити за 

вмешателство в началото на 2018 г. 

възниква казус, довел до днешните протести 

в Хонконг. Пълнолетен 19-годишен 

гражданин от Хонконг заминава заедно с 

приятелката си на екскурзия в Таи ван, но 

няколко дни по-късно се прибира сам. 

Обратно в Хонконг тои  признава, че е убил 

приятелката си. В този момент обаче 

властите осъзнават, че не могат образуват 

досъдебно производство срещу него, защото 

убии ството е извършено в Таи ван. А от друга 

страна Таи ван не може да го екстрадира и 

осъди, защото договор с Хонконг относно 

екстрадиране не съществува.  

 До януари 2019 г. парламентът в 

Хонконг дискутира потенциални решения на 

въпросната ситуация, докато не се стига до 

предложение за нова реформа. Реформата 

гласи, че главният администратор на 

Хонконг (избиран със задължителното 

съгласие на властите в централен Китаи ) 

може да има юрисдикция относно решението 

за екстрадиране на бегълци от страни или 

административни региони на КНР (като 

Таи ван според документа), с които те нямат 

договор за екстрадиране. Почти веднага 

съмнителният законопроект привлече силно 

внимание.  

На първо място властите в Пекин 

веднага изразиха подкрепата си за този 

законопроект, а властите в Таи ван, които 

бяха предложили алтернативен договор за 

екстрадиция (останал игнориран), отказаха 

предложението предвид факта, че в договора 

се приемат като част от Китаи ската народна 

република. 

В Хонконг представители  на 

опозицията, на различни неправителствени 

групи, както и на юридическия и бизнес 

сектора изразиха силното си безпокои ство 

относно риска за правосъдната система на 

Хонконг, кои то този законопроект крие. Това 

предизвика лавинообразен ефект като първо 

различни училища и университети излязоха 

с открити протестни писма и петиции, а по-

нататък се премина към открити протести. 

Обратно в парламента опозицията на 

законопроекта опита няколко пъти да спре 

приемането на законопроекта, докато накрая 

не прибегна до забавящи тактики, които 

доведоха до хаос в законодателния орган. 

Последва и опит за вот на недоверие към 

главния администратор Кари Лам. Поставен 

на масата за преговори бе и предложение за 

нов законопроект, кои то да ограничи 

възможна злоупотреба с това правомощие, 

но то до голяма степен остана неприето от 

обществеността като достатъчно. 

През същото време голяма част от 

населението на Хонконг започна да 

преминава от организиране на петиции в 
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организиране на протести. Още в края на 

април 2019 г. повече от 120 хиляди 

демонстранти излязоха по улиците на града. 

Въпреки очевидния отзвук на протестите 

главният администратор на Хонконг Кари 

Лам открито заяви, че законопроекта за 

екстрадиция трябва да бъде приет преди 

края на парламентарната сесия през юни, 

когато парламентът ще излезе във ваканция. 

Това  доведе до много по-бурна обществена 

реакция. На 9 юни Хонконг стана свидетел на 

демонстрация с размери, невиждани от 

протестите на площад Тянанмън, 

надхвърлящ 1 милион демонстранти.  

Тази ситуация до голяма степен 

продължи цял месец, през кои то 

правителството в Хонконг прави множество 

малки отстъпки с надеждата, че би 

успокоило общественото мнение. На 9 юли 

Кари Лам официално обяви, че 

проектозаконът за екстрадиране е мъртъв, 

но въпреки това отказа да оттегли напълно 

проектозакона. Именно заради това 

протестите продължиха, докато на 4-ти 

септември Кари Лам оттегли напълно 

проектозакона. Властите в Хонконг си 

мислеха, че това наи -накрая ще успокои 

напрежението, но за жалост това беше 

твърде малко и твърде късно. Дотогава 

протестите в града бяха продължили 

приблизително четири месеца. За тези 

четири месеца огромна част от населението 

на Хонконг преосмисли своята позиция 

относно случващото се. На фона на 

постоянното игнориране и работа против 

волята на населението, голяма част от него 

окончателно престана да вярва, че сегашната 

политическа структура може да работи 

правилно. Използването на груба сила от 

полицията, стотиците арести и задържания 

под стража, както и цялостната стратегия на 

полицията да сплаши протестиращите от 

улиците постигна обратен ефект. Вместо да 

се сплашат протестиращите се адаптираха 

към ситуацията и започнаха от своя страна 

да отговарят на огъня с огън. Много 

политици и лидери на протестите започнаха 

да питат дали полицията имаше изобщо 

право да използва такава груба сила толкова 

рано, когато протестите бяха все още мирни 

демонстрации. 

Всички тези събития, развили се през 

тези четири месеца, фундаментално 

промениха идеята и целта на тези 

демонстрации. Така през август 2019 г. се 

появи един лист с пет основни искания от 

протестиращите: На първо място – 

окончателно оттегляне на оспорвания закон 

за екстрадиране; Второ – освобождаването 

на стотиците задържани протестиращи без 

повдигане на обвинения;  Трето – изтегляне 

на полицеи ския протокол, характеризиращ 

„протест“ като безредие (даващо право на 

полицията да използва груба сила); 

Четвърто – съставянето на независима 

комисия, която да разследва полицеи ските 

сили за използване на прекомерна сила; И 

пето – съставянето и приемането на нова 

реформа за изборите, позволяваща 

населението на Хонконг да избира пряко 

политиците си без никакво одобрение или 

вмешателство от страна на властите в КНР. 

В навечерието на тези нови искания 

оттеглянето на проектозакона за 

екстрадиция беше само началото. Що се 

отнася до останалите искания 

администрацията на Хонконг продължава да 

ги игнорира. Именно заради това виждаме, 

че протестите не престават вече дълго след 

изтеглянето на проектозакона. 

Ноември и декември бяха едни от наи -

паметните месеци за протестите. Конкретно 

ноември беше белязан от размазваща победа 

на изборите за местно управление и 

емблематичната за протестите обсада на 

университета в Хонконг, където няколко 

хиляди протестиращи бяха под блокада от 

силите за сигурност повече от 12 дни. 

Изборите, проведени на 24 ноември, 

официално потвърдиха абсолютната загуба 

на доверие на  населението в политическата 

система на Хонконг. Продемократичните 

партии спечелиха 388 (ръст от над 260 

спечелени) места в Парламента срещу 89 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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места  за партиите, подкрепящи 

комунистическите власти в Пекин (над 242 

загубени места). Така за първи път 

прокомунистическите власти загубиха 

мнозинство в Парламента на Хонконг. При 

самите избори имаше случаи на злоупотреби 

с лична информация и гласове. Определени 

политически групи, подкрепящи 

комунистическите власти стигнаха дотам, да 

се опитват да излъжат гласуващите, че са 

против Пекин.  

По времето на самите избори се 

разразяваше обсадата на университета в 

Хонконг, която се превърна в символ на 

цялото протестно движение. Грубите 

методи ,приложени от силите за сигурност, 

привлякоха за пореден път критики, след 

като множество протестиращи или 

доброволци помагащи на ранени бяха бити и 

арестувани. Наред с това комунистическите 

власти в централен Китаи  продължават да 

ограничават достъпа до достоверна 

информация за протестите в Хонконг и да 

прекарват фалшива информация, че 

протестите са незначителни и причинени от 

влияние на чужди държави. Въпреки 

пропагандната завеса, спусната от Пекин, 

протестите в Хонконг не останаха нечути от 

останалата част от Китаи . На няколко места в 

провинция Гуандун бяха организирани 

протести в знак на подкрепа, но те бяха 

смазани веднага от властите. Тези, макар и 

кратки протести, реално показаха, че 

останалата част от Китаи  не е напълно 

безучастна към случващото се и реално може 

и има воля да се бори срещу политиката на 

комунистическите власти за постепенно 

налагане на абсолютен контрол върху всеки 

аспект от обществения и личен живот на 

гражданите си6. Така Хонконг посрещна и 

новата 2020 година – със същите искания и 

същите големи протести.  

Продължаващи и през 2020 г. 

протестите в Хонконг се превърнаха в 

кошмар за комунистическите власти в 

Пекин. Тези огромни протести 

представляват шамар в лицето на режим, 

кои то не толерира никакъв тип вътрешна 

опозиция. Няколко пъти КНР е отправяла 

предупреждения, че виновниците за 

безредиците ще бъдат наказани. 

Пропагандни материали в националната 

телевизия и китаи ското интернет 

пространство описват протестите като 

ограничени в размер вандалски прояви, 

провокирани от външни сили. Китаи ската 

народна армия е вече позиционирала 

няколко военни поделения в близост до 

границата със специалния административен 

регион на Хонконг.  

За китаи ските власти протестите в 

Хонконг ги изправят пред еднакво лоша 

дилема. Волята на протестиращите в 

Хонконг открито демонстрира, че те няма да 

престанат докато не се постигнат всички 

техни искания. Изправена пред тази 

ситуация армията би могла да навлезе в 

Хонконг и да установи военно положение, 

смазваи ки протестите (може би с цената на 

много жертви подобно на площад 

Тананмън). Тази опция би довела до 

икономически колапс на целия регион, което 

би се отразило и на цялата китаи ска 

икономика, която се възползва от 

репутацията на Хонконг като международен 

икономически център и го използва като 

врата към външните световни пазари. 

Освен това, КНР почти веднага би 

разпалила вълна от санкции от страна на ЕС 

и САЩ, които потенциално биха довели до 

много труден период за КНР, а в краен случаи   

икономическа и политическа катастрофа. От 

друга страна, комунистическите власти 

могат да оставят протестиращите да 

постигнат целите си. Това би разрушило 

имиджа, че КНР не прави компромис с 

никаква опозиция и крие риск от възникване 

на други протести в Китаи . 

При всички случаи  тези протести 

привличат внимание за порочните практики 

6 The Guardian: Chinese riot police fire teargas and beat up protesters in Guangdong province https://www.theguardian.com/
world/2019/nov/30/chinese-riot-police-fire-teargas-and-beat-up-protesters-in-guangdong-province [18.1.2020]  
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на КНР точно в наи -неподходящ за тях 

момент. Последните няколко години 

демократичният свят започва повече и 

повече да обръща внимание на нехуманните 

практики на КНР – ограничаването на 

свободите, както и постоянно засилващия се 

контрол върху всички аспекти от живота на 

китаи ците.  

 Вече е известно, че в провинция 
Синцзян е установена наи -голямата система 
за наблюдение и следене на населението в 
света. Местното мюсюлманско население 
уи гури е подложено на невиждана за новото 
хилядолетие цензура и дори на места 
репресия от страна на комунистическите 
власти7, които правят всичко възможно да го 
прикрият от останалия свят. В региона са 
построени множество лагери, в които 
приблизително един милион уи гури са 
насилствено държани8. Освен това, 
китаи ските власти продължават да 
финансират изграждането на такива системи 
за следене и в други части на Китаи  
(бюджетът за наблюдение е бил увеличен 
приблизително с 80% процента за 2019).  

Тази политика на репресия придобива 

такива размери, че въпреки усилията на 

властите да я прикрият, голяма част от нея 

изтича в свободния свят. САЩ, ЕС, ООН, както 

и много други държави и организации през 

последните няколко години все по-активно 

започват да адресират алармиращата 

информация за нарушаване на човешките 

права, изтичаща от Китаи , която тои  

продължава твърдо да отрича.  

За КНП това поставя под въпрос 

неи ните дипломатически и търговски 

отношения със свободния свят.  Неудобната 

истина е, че авторитарният режим в КНР 

зависи до голяма степен от тези отношения. 

Без достъп до тези пазари, ръстът на 

китаи ската икономика би се намалил, което 

ще разклати стабилността на китаи ската 

икономика и абсолютната власт на 

Китаи ската комунистическа партия (ККП) би 

била поставена под въпрос.  

Наи -виден пример за това е 

търговската вои на, която новата 

администрация на президента Доналд Тръмп 

води с КНР. Макар и да отрича излишно, 

фактът че комунистическият режим, кои то 

открито заявяваше, че санкции никога не 

биха ги сплашили до преговори, сега е в 

процес на коренно преразглеждане на 

търговските си отношения със САЩ. Тези 

преразглеждания, за разлика от миналите, са 

вече много повече в полза на САЩ, което ни 

говори, че в края на краищата, Пекин може 

да бъде сплашен и притиснат до стената, 

когато неговата икономика и международни 

пазари са под заплаха.  

Именно заради това протестите в 

Хонконг са толкова важни в момента. 

Комунистическият режим  в Пекин е 

изправен пред една от наи -тежките си 

дилеми за новото си време – дали отново да 

отстъпи и да бъде унижен (нещо, което 

никои  авторитарен режим не обича да 

прави) или да поеме един от наи -рисковите 

си ходове и да смаже демократичните 

протести със старото си послание от площад 

Тянанмън, че те не правят компромис с 

никаква вътрешна опозиция, рискуваи ки 

огромни икономически и финансови щети.  

От друга страна, отстъпването на 

Пекин може да бъде повратен момент в 

политиката на комунистическите власти, 

започващ процес на демократизация и 

връщане на свободите на населението. Такъв 

процес би довел до загуба на абсолютния 

контрол на властите от комунистическата 

партия, а това е контрол, кои то те никога не 

биха допуснали да загубят.  

 

*Марк Стасиновски, III курс,  

Специалност „Право“, 

Университет за национално и световно 

стопанство 

7 National endowment for democracy: China’s repression model: Tiananmen, today, tomorrow. https://www.ned.org/2019-democracy
-award-conference-chinas-repression-model-tiananmen-today-tomorrow/ [18.1.2020]  
8 The Economist: How China is crushing the Uighurs. https://www.youtube.com/watch?v=GRBcP5BrffI [18.1.2020]  
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Годината е 1997 г., принц Чарлз, от името 

на Британската корона, изнася своята реч 

свързана с предаването на една конкретна 

територия от малко над 1000 кв. км площ 

към Китаи  в съгласие със сделката за „една 

държава – две системи“, с което тържествено 

се приема преминаването на владението от 

едната в другата страна1. Но това 

знаменателно събитие не е прието по същия 

начин от хората живущи на съответната 

територия, а именно – метрополиса Хонконг. 

Това от своя страна задеи ства редица 

протести и демонстрации в този регион в 

защита на независимостта на Хонконг от 

Китаи ската народна република (КНР). 

Може би наи -големият и важен протест в 

името на запазването на демокрацията в 

Хонконг се разразява 22 години след 

споразумението между двете държави. Как и 

защо се е получил поредният огромен и 

продължителен протест може да се разбере 

като се отиде още по-назад в историята за 

взаимоотношенията между бившата 

империалистическа сила Великобритания и 

една от настоящите държави-суперсили – 

Китаи . 

 

Хонконг – британско владение 

 

Първите важни сблъсъци между тези 

държави се състоят под формата на т.нар. 

Опиумни вои ни, възникнали в резултат на 

търговски спорове между Британската 

империя и Династия Цин. В резултат на тези 

конфликти, при които Великобритания 

надделява над Китаи , тя успява да 

присъедини територии в източното 

полукълбо, като по този начин придобива 

територии и достъп до пазарите на 

Югоизточна Азия. Тази победа бива изразена 

чрез споразумението от Нанкин от 1842 г., 

кои то гласи кои са териториите, които от тук 

нататък преминават под юрисдикциите на 

Британската корона2. 

В последствие, през 1898 г. кралица 

Виктория сключва 99-годишно 

споразумение, което гласи, че 

Великобритания ще запази владението над 

региона за още един век3. 

В предварителния договор за връщането 

на територията между Великобритания и 

КНР от 1984 г., е уредено, че Хонконг ще има 

своя юрисдикция, която ще бъде по модела 

на съвременните Западни държави заедно с 

тяхната либерална ценностна система и 

прилагане на демократични принципи. Дори 

за това е изготвена конституция на Хонконг, 

където е споменато, че сливането на Китаи  и 

полуавтономната област ще се случва 

постепенно, като завършекът на процеса се 

предвижда да е през 2047 г.4 

Китаи  обаче се опитва колкото се може 

по-бързо да премахне втората система и да 

установи пълно влияние върху бившата 

британска колония. Едно на пръв поглед 

несвързано с този проблем убии ство става 

причината за започване на процеса, кои то 

застраши свободата на административния 

раи он и изкара стотици хиляди хора на 

протести по улиците на мегаполиса. 

 

Случаят довел до закона за екстрадация 

  

На 8 февруари 2018 г., млада двои ка, Чан 

Тон-каи  и Пун Хю-уин, отива от дома си в 

Хонконг до Таи ван на почивка за девет дена, 

но на седемнадесето число, само един от тях 

се връща. Вече в Хонконг, мъжът признава за 

Причини, повод и ескалация на протестите в Хонконг в края на  
2019 г. 

Александр Стоевски* 

1 Jason Rodrigues, The Guardian; Hong Kong handover: timeline https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2017/
jul/01/hong-kong-handover-china-timeline-1997-20 
2 Britannica; Treaty of Nanjing https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Nanjing 
3 History; Britain agrees to return Hong Kong to China https://www.history.com/this-day-in-history/britain-agrees-to-return-hong-

                                                                                                                                        ЮНИ 2020 

https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2017/jul/01/hong-kong-handover-china-timeline-1997-20%20%5b10.11.2019%5d
https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2017/jul/01/hong-kong-handover-china-timeline-1997-20%20%5b10.11.2019%5d
https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Nanjing
https://www.history.com/this-day-in-history/britain-agrees-to-return-hong-kong-to-china%20%5b10.11.2019%5d
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4 Hong Kong Constitution http://www.servat.unibe.ch/icl/hk00000_.html 
5 Jasmine Siu, Sout China Morning Post;  https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3005942/hong-kong-man-wanted
-ta iwan-murder-case-could-escape 
6 Katy Wong, Telegraph; https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/hong-kong-sees-biggest-protests-since-controversial-bill-
dropped/ 
7 Keith Bradsher, Daniel Victo and Tiffany May, New York Times; https://www.nytimes.com/2019/10/04/world/asia/hong-kong-
emergency-powers.html?searchResultPosition=14 
8 CNBC; 

https://www.cnbc.com/2019/10/10/apple-removes-police-tracking-app-used-in-hong-kong-protests-from-its-app-store.html 
9 Audrey Jiajia Li, South China Morning Post; https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3034357/polarising-perspectives-
nba-and-hong-kong-protests-both-china-and 
10 Daniel Victor, New York Times; https://www.nytimes.com/2019/10/09/world/asia/blizzard-hearthstone-hong-kong.html?
searchResultPosition=10 
11 BBC; https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50150853 

 

убии ството на приятелката си, която е била 

забременяла от друг мъж5.  

Вбесено, таи ванското правителство 

потърси отговорност за случилото се на 

тяхната територия, но се оказа, че двете 

области нямат споразумение за екстрадация 

при прекрачване на закона, поради което не 

е по силата на Таи ван да присъди наказание 

за стореното от Чан. Виждаи ки това, 

местните власти в Хонконг, под влиянието 

на китаи ското правителство, решиха да 

предложат внасяне на закон за екстрадация в 

Хонконг, кои то би позволил лица, нарушили 

закона, да бъдат съдени в съдилищата на 

КНР, дори и самото престъпление да е 

извършено на хонконгска земя.  

Това предложение от една страна 

ускорява процесът на приобщаване на 

Хонконг към комунистически устроения 

Китаи , както и влиза в разрез с нормите 

заложени в конституция на Хонконг, което 

би направило документът фиктивен.  

От друга страна, това е лесен начин 

китаи ското правителство да наложи своята 

власт над населението на съвкупността от 

острови, с което се постига заглушаване на 

противниците на партията и драстично 

ограничаване на свободата на словото, както 

и каквато и да е критика към управляващите. 

Жителите на Хонконг бързо осъзнаха какво 

би означавало това и на 31 март 2019 г. 

започнаха първите публични протести срещу 

решението за въвеждане на 

антидемократичния закон. 

 

Съпротивата на Хонконг 

 

Това, което първоначално започна като 

мирна демонстрация по улиците на Хонконг 

бързо се превърна в една от наи -

значителните съпротиви срещу 

тоталитарната система и стремеж към 

опазване на свободата на жителите на града.  

Първите прояви на пълно несъгласие с 

налаганата политика от партията на Си 

Дзипин, идват от нежеланието на властите за 

отстъпване, въпреки големият брои  

протестиращи. Продължаващи от няколко 

месеца, броят на участващите в протестите 

не спира да увеличава своите размери. Беше 

достигната повратна точка в историята на 

административната област, в която Китаи  

вече не се въздържа и започва да използва 

потиснически методи, които са добре 

усвоени в главната територия на държавата. 

Но не и в Хонконг6.  

След многоброи ни протести, арестантите 

наброяват десетки хиляди, множество 

продавачи на книги и журналисти с възгледи 

противоречащи на думата на Си също 

изчезват безследно, както и има много 

пострадали жертви на насилия, причинени 

от китаи ската полиция. Множество прояви 

на жестокост се разпространяват в 

социалните медии, на които цивилни биват 

наранявани, бити, и дори пръскани със 

спреи ове от жандармерията, която пряко 

изпълнява заповедите на Кари Лам – 

министър-председателката на Хонконг. Това 

неуважение и малтретиране към индивидите 

МЕЖДУНАРОДНИК 

http://www.servat.unibe.ch/icl/hk00000_.html
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3005942/hong-kong-man-wanted-taiwan-murder-case-could-escape
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3005942/hong-kong-man-wanted-taiwan-murder-case-could-escape
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/hong-kong-sees-biggest-protests-since-controversial-bill-dropped/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/15/hong-kong-sees-biggest-protests-since-controversial-bill-dropped/
https://www.nytimes.com/2019/10/04/world/asia/hong-kong-emergency-powers.html?searchResultPosition=14
https://www.nytimes.com/2019/10/04/world/asia/hong-kong-emergency-powers.html?searchResultPosition=14
https://www.cnbc.com/2019/10/10/apple-removes-police-tracking-app-used-in-hong-kong-protests-from-its-app-store.html
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3034357/polarising-perspectives-nba-and-hong-kong-protests-both-china-and
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3034357/polarising-perspectives-nba-and-hong-kong-protests-both-china-and
https://www.nytimes.com/2019/10/09/world/asia/blizzard-hearthstone-hong-kong.html?searchResultPosition=10
https://www.nytimes.com/2019/10/09/world/asia/blizzard-hearthstone-hong-kong.html?searchResultPosition=10
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50150853
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се забелязва както на улиците, дори когато 

липсват протести, така и в метро станциите.   

Без значение величината на загубите и 

жертвите, които претърпяват гражданите на 

последната колона на демокрация в Китаи , 

те не се отказват, а дори се опълчват още 

повече, виждаи ки, че тяхната свобода и 

бъдеще не са сигурни.  

 

Отговорът на Пекин 

 

Незатихващите протести подтикват 

управниците в Пекин да увеличават своя 

натиск за разбиване на съпротивата.  

На първо място това се прави чрез 

въвеждане на забрана за носене на маски при 

провеждането на протести. Още от рано 

става ясно, че закона не бива спазван и няма 

по какъв начин да бъде наложителен заради 

недостатъчния щат на хонконгската 

полиция7.  

Нуждаеи ки се от помощ, правителството 

почва да търси съдеи ствието на компании, 

които са директно повлияни от икономиката 

и политиката на комунистически Китаи . Това 

налага, за да няма загуби в размерите на 

милиони, тези компании да се съгласят 

дословно с исканията. Този принуда бе 

онагледена при настояването на на 

правителството да се махне приложение, 

което позволява да се следи движението на 

полицията, от онлаи н магазинът на Apple.8 

Друга проява на натиск идва под формата на 

потискане на външна намеса в протестите, 

като не са толерирани каквито и да са 

споменавания за протестите извън 

държавата, дори от чуждестранни компании. 

Това става ясно при противоречията, 

възникнали в американската Национална 

баскетболна асоциация (NBA) и дори на 

състезания по видеогри на компанията 

Blizzard. И в двата случая бе наложена 

цензура на всичко свързано с Хонконг и 

настоящето състояние на гражданите и . 9 10 

Следящите световните новини и 

положението в града обаче успяват да 

разберат за събитията и с помощта на 

социалните медии правят опити да 

бои котират компаниите, подкрепящи 

решенията на китаи ското правителство. 

Колкото и невидимо да е въздеи ствието на 

китаи ските власти, неоспорим е фактът, че 

проблемът вече е явен в световен план, което 

от своя страна позволява подкрепата към 

Хонконг да не стихва. 

Формално, властите на Хонконг 

прекратиха своите опити за въвеждане на 

закона за екстрадация, кои то породи 

огромното недоволство на Хонконг. С това, 

полицаите идващи от главната част от Китаи  

се оттеглиха от про-демократично 

настроения град и започнаха преговори 

относно петте изисквания, които издигнаха 

борещите се за правата си към местното 

правителство11. 

От тази гледна точка, безспорна е победата 

извоювана от този южнокитаи ски град, но 

далеч е времето, в което протестите и 

основанията за тях ще стихнат. Освен 

следенето за спазване на исканията, 

протестиращите трябва да продължат със 

същия дух. Засега, Хонконг успя да защити 

част от правата и свободите си, но 

негодуванието на града ще изчезне, едва 

когато изчезне и заплахата от нарастващото 

влияние на комунистическо правителство да 

установи пълна власт над тях.  

Това е може би една от наи -важните 

съпротиви, които могат да се случат в дадена 

демокрация, и именно се изразява в 

желанието гражданите да бъдат свободни и 

способни сами да решават своето бъдеще. 

 

 

 *Александр Стоевски, II курс,  

Специалност „Международни отношения“, 

Софийски университети „Св. Климент 

Охридски“ 

                                                                                                                                        ЮНИ 2020 
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На 01 юни 2017 г. започва нов етап в 

политическото развитие на Република 

Македония. След десетгодишно управление 

Никола Груевски и неговата партия 

Вътрешна македонска революционна 

организация – Демократическа партия за 

македонско национално единство (ВМРО-

ДПМНЕ) губят изборите и на власт идва 

Социалдемократическият съюз на 

Македония (СДСМ) и неговият председател 

Зоран Заев. Това е повратен момент, защото 

се променя дотогавашния баланс между 

двете големи партии в страната, които са в 

силно противоречие. То преминава и в 

обществото като води до поляризиране на 

отношенията между симпатизантите им. 

Този конфликт между тях дава възможност 

на албанските партии да бъдат ,,златният 

пръст” без кои то нито ВМРО-ДПМНЕ, нито 

СДСМ могат да има мнозинство в 

парламента. Така те стават търсени 

партньори за коалиция, което им позволява 

да прокарват решения в полза на албанското 

население в страната.  

Основна причина за падането от власт 

на ВМРО-ДПМНЕ е т. нар ,,шарена 

революция”, която отприщва събираното 

през годините недоволство от 

безперспективността, корупцията и 

излишната мегаломания на дотогавашното 

управление, чието олицетворение е 

проектът ,,Скопие 2014”. Тои , както и самото 

управление на Груевски, търпи много 

критики. За част от населението това е 

неуместен харч, предвид стандарта на живот 

на хората. За съседите, не без основание, това 

е провокация. За Европеи ската комисия 

финансирането на ,,Скопие 2014” е напълно 

погрешно предвид състоянието на 

инфраструктурата в страната. Неи ните 

доклади стават все по-критични като 

отбелязват нарастващите проблеми в 

съдебната система, свободата на словото и 

т.н.  

Макар ,,на хартия” Груевски също да си 

поставя за цел евроинтеграцията, неговото 

управление на практика отдалечава 

Република Македония от влизането в съюза. 

Идването на власт на Зоран Заев дава 

надежда за промяна, както в Брюксел, така и 

сред обществото. И очакванията са 

оправдани. На първата страница на 

програмата на сформираното от него 

правителство е посочена като основна цел 

членството на страната в ЕС и НАТО. 

Неговото първо официално посещение 

потвърждава тази линия – тои  се срещна с 

И оханес Хан, комисар по въпросите на 

европеи ската политика за съседство и 

преговорите за разширяване. Следващата 

спирка на новия премиер е България. Защо 

тои  избра точно нашата страна? Между 

България и Македония не съществува 

сериозен конфликт, а българската държава 

неведнъж е подкрепяла развитието на 

македонската страна. Тя ще направи това и 

сега, подкрепяи ки неи ната евроинтеграция. 

Така се стига до подписването на 01 

август 2017 г. на Договор за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество, наи -

важната част от кои то е тази, в която двете 

страни се отказват от териториални 

претенции една към друга. Нещо към което 

България се стреми още от края на 60-те 

години на миналия век. 

На 15 януари 2018 г. македонският 

парламент ратифицира Договора за 

добросъседство с гласовете на 61 депутати 

ЕС—пътеводната звезда на Зоран Заев 

Петя Павлова* 

1 На тази дата през 1992 г. Република България е признала Република Македония за независима държава  
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2 MFA https://www.mfa.bg/bg/news/18615  
3 Дневник https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/08/04/3019186_bulgariia_ne_priema_severni_geografski_poniatiia_v/  
4 Дневник https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/06/09/1843221_makedonski_medii_borisov_e_izplashen/  

от 120. Въпреки символичната дата1, на 

която е гласуван трябва да се отбележим 

крехкото мнозинство, с което законът за  

ратификация е приет и демонстративното 

отсъствие на депутатите от ВМРО-ДПМНЕ на 

заседанието. Това логично поражда 

притеснения относно изпълнението на 

договора при едно бъдещо тяхно 

правителство. Само за сравнение, така 

спорният закон за употребата на езиците е 

гласуван с 69 гласа ,,За”. От  българска страна 

договорът е ратифициран с 186 гласа „за”, 

което е показателно за политическия 

консенсус, които съществува по този въпрос. 

Ратификацията на Договора за 

добросъседство е положителен сигнал, кои то 

двете държави изпращат, както към своето 

население, така и към международната 

общност. 

Следващата крачка по пътя към 

европеи ската интеграция е Гърция. Спорът 

между двете държави за името на Република 

Македония се води от десетилетия и поне до 

скоро изглеждаше в ,,задънена улица”, тъи  

като позициите на двете страни взаимно се 

изключват. Името ,,Република Северна 

Македония” не се обсъжда за първи път. 

Тогава логично на преден план излиза 

въпросът – защо точно сега този вариант бе 

приет, предвид факт, че преди няколко 

години е бил отхвърлен. Новото, в сравнение 

с 2008 г., е настъпателната политика на ЕС и 

НАТО за по-бързото приобщаване на 

страните от Западните Балкани към тяхната 

орбита, за да се подкопаят руските позиции 

на Балканите. Положителен ефект оказаха и 

поредицата от жестове, които Заев предприе, 

целящи да благоразположат Атина, като 

например промяната на името на летището в 

Скопие. Ако Гърция отвърнеше с отхвърляне 

на положителните тенденции в 

македонската политика, може би друг 

подобен шанс за подобряване на 

отношенията скоро нямаше да има.   

Желанието на Заев да сключи договор, 

не толкова заради самия него, а заради 

европеи ската интеграция, даде възможност 

на Гърция да измъкне от своята съседка 

редица положителни клаузи, вкл. и за 

миналото, които България, по една или друга 

причина не успя да направи.  

За българската държава Преспанският 

договор има положителен и отрицателен 

ефект. Позитивното е, че с него успя да се 

сложи краи  на един спор, кои то твърде дълго 

създаваше нестабилност в раи она и чрез 

неговото преодоляване вратите на НАТО и 

ЕС се отвориха за Република Северна 

Македония. Все пак винаги е положително 

със съседите ти да сте от един и същи лагер, 

без значение кои  е лагерът. Ако обаче 

погледнем договора от национална гледна 

точка, а не от международна, ще видим, че 

тои  крие и доста минуси за България. Така 

например договорът признава 

съществуването на македонски език, нещо 

което българската държава отказва да 

признае от десетилетия. Негативи носи и 

самото име, за което двете страни се 

споразумяват – ,,Република Северна 

Македония”. Това наименование не лежи на 

историческа основа и може да бъде 

тълкувано различно. На територията на 

Република България се намира част от 

географската област Македония, от която 

новото име не ясно се разграничава. 

Показателна е изявлението на МВнР, в което 

след като приветства сключването на 

договора, се казва ,,Република България е 

признала Република Македония с 

конституционното и  име още през януари 

1992 г. и новото име Република Северна 

Македония не следва да бъде 

интерпретирано като основание за 

евентуална промяна на съществуващите 

граници или претенции към съседите 

относно език, култура, история и 

идентичност. МВнР ще настоява нашите две 
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5 https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/06/1101578_purvanov_varianti_za_imeto_na_makedoniia_moje_da/  
6 С изключение на Георги Първанов, кои то заяви, че то ,,крие подводни камъни” https://www.dnes.bg/politika/2018/07/20/
prezidentyt-pyrvanov-imeto-severna-makedoniia-krie-podvodni-kamyni.382831  
7 http://bnr.bg/varna/post/100983025/e-zaharieva-dogovorat-za-priatelstvo-mejdu-balgaria-i-makedonia-garantirat-balgarskia-

съседни, партньорски и приятелски държави 

да дадат гаранции, че в договора помежду им 

тези два принципа ще бъдат недвусмислено 

заявени и потвърдени”2. Показателно 

за ,,тежестта” на България по този въпрос е 

липсата на български представител на 

церемонията по подписването на 

Преспанския договор. 

 Реално погледнато България не е 

страна по спора за името, но за жалост не 

успя и да окаже влияние по дипломатически 

път върху разрешаването му. Няколко 

години по-рано отговорни политически 

фигури открито заявяваха неприемливостта 

на името ,,Република Северна Македония” – 

Екатерина Захариева, в качеството си на 

външен министър3, Бои ко Борисов, бидеи ки 

министър-председател4, Георги Първанов, по 

време на президентския му мандат5. Днес 

голяма част от тях приветстват това име6, 

като например министър Захариева, която 

заяви, че договорът за добросъседство дава 

гаранции за българския национален 

интерес.7 Въпросът, кои то остава обаче е 

доколко и колко дълго тои  ще бъде 

изпълняван и от двете страни.  

Трябва да се отбележи, че за 

Република Северна Македония промяната 

също не е лесна. Остават спорни 

тълкуванията на резултатите от 

референдума за името, на кои то на 30 

септември 91.3% от гласувалите подкрепиха 

споразумението на премиера Зоран Заев с 

Гърция. Избирателната активност обаче 

беше едва 36.5%, което е под необходимия 

праг от 50% за законова валидност на 

допитването. Промяната на името бе приета 

от парламента с изключително крехко 

мнозинство – с 81 гласа от необходими 80, за 

да мине поправката8.  

 В Гърция съпротивата бе дори още по-

голяма. Множеството многохилядни 

протести се съчетаваха с поредица от 

оставки в кабинета на Ципрас. Стигна се 

дотам, че Ангела Меркел целенасочено 

посети Гърция малко преди гласуването. 

Правителството на Ципрас получи вот на 

доверие с 1 глас (151 от 300)9, а гръцкия 

парламент одобри договора с 153 от 30010.  

Усилията на Заев бяха увенчани с 

успех - на 06 февруари бе подписан 

протокола за присъединяването на 

Македония към НАТО, а гръцкия парламент 

го ратифицира първи.  

Днес смело може да се твърди, че 

Република Северна Македония е поела по 

пътя към ЕС и Зоран Заев е готов на редица 

компромиси, за да постигне бленуваното 

членство. Сега остава и Европеи ският съюз 

да даде достатъчно позитивни знаци за 

управлението на Заев, за да може тои  да 

запази позициите си. Като държава-членка 

на съюза за България влизането на Северна 

Македония ще има положителен ефект като 

ще даде възможност за намаляване на 

бариерите в отношенията между нашите две 

страни.  

Въпросът не е дали Северна 

Македония е готова да влезе в ЕС, тъи  като 

няма да е първата приета по политически 

причини, без да отговаря на необходимото 

икономическо, политическо, съдебно и т.н. 

ниво за членство, а дали ЕС е готов да приеме 

Северна Македония. Днес в Брюксел трябва 

да вземат решения по проблеми, от които 

зависи бъдещето на съюза – какви ще бъдат 

отношенията с Великобритания; каква ще 

бъде ролята на движения от типа на това на 

Льо Пен; към по-голяма интеграция ли ще се 

насочи Европеи ският съюз или обратното – 

ще се сведе до единен пазар. Дали 

Европеи ският съюз е достатъчно стабилен, 

за да мисли за разширяване или приемането 

Западните Балкани допълнително ще засили 

противоречията между страните-членки? И 

докато Европеи ският съюз е зает да решава 

вътрешните си проблеми, а медии ният фокус 

е насочен единствено върху надпреварата за 

МЕЖДУНАРОДНИК 
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8 Дневник https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/10/22/3330458_kak_makedoniia_shte_promeni_konstituciiata_si_i_shte/  
9 БНР http://bnr.bg/horizont/post/101069599/premierat-na-garcia-aleksis-cipras-poluchi-vot-na-doverie  
10 БНР http://bnr.bg/horizont/post/101073178/nova-protestna-akcia-se-organizira-pred-parlamenta-v-atina  

влияние на полуострова между Русия и ЕС, 

бавно, но сигурно Турция и Китаи  засилват 

влиянието си в страните от Западните 

Балкани. 
 

 

 *Петя Павлова е бакалавър по „Минало 

и съвремие на Югоизточна Европа“ и 

магистър по „Нова и съвременна българска 

история“,  

Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ 
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За голяма част от човешката история 

Балканският полуостров е бил кръстопът на  

различни цивилизации и етноси, с история 

наситена с множество властващи го империи 

и още повече независими държави.  

Тази смесица на различни етноси и 

култури със собствена история на такава 

малка територия е катализатор за голямата 

нестабилност, която винаги е съществувала в 

региона. Исторически погледнато, Балканите 

винаги са били оспорвани земи, още от 

Античността, с многократните вои ни между 

перси, гърци, илири, македонци и по-късно 

римляни. С разпадането на Римската 

империя и  настъпването на Великото 

преселение на народите Балканите 

претърпяват голям демографски преврат със 

заселването на множество чужди славянски 

и по-късно номадски племена (прабългари, 

печенеги, кумани). Със заселването на тези 

нови завоеватели се поставят основите за 

възникване на  повечето  балкански 

държави, съществуващи и до днес. С 

напредването на средновековието тези 

държави развиват своите собствени езици, 

култура и история до идването на повратния 

момент в историята на Югоизточна Европа – 

инвазията на османските турци. 

С падането на установените тогава 

царства и подчинението им под една от наи -

мощните и мултикултурни империи в 

светазапочва един голям процес. Това е 

смесването на различните културни и 

религиозни групи по територията на целите 

Балкани. В периода преди османското 

завоевание повечето държави имат 

феодален характер и населението на тяхната 

територия е населена от сравнително 

еднородни общности, споделящи обща 

култура и обичаи. След  края на 

политическото съществуване на тези 

държави под меча на завоевателите всички 

установени дотогава граници престават да 

съществувати макар и обществото да запазва 

феодалния си характер, то икономическите и 

търговски отношения стават много по-

сложни и мащабни. По този начин се 

създават условия за имиграция на 

различните етноси, която, макар и с бавни 

темпове в началото, се засилва с времето. 

Така едни етнически групи се заселват на 

територията на други, създаваи ки една гъста 

мултикултурна карта на целия Балкански 

полуостров. 

Това е повратния момент в историята 

на Балканите, от кои то се пораждат всички 

модерни етнически и политически проблеми 

на полуострова. 

По-нататъшното развитие на 

Балканите се влияе от състоянието на 

Османската империя, която през XVI в. след 

загубите понесени по море и по суша от 

Свещената лига започва да показва първи 

признаци на застои  и упадък. 

През XVII в. теократичната монархия 

започва да изостава откъм технологии и 

култура спрямо зараждащите се европеи ски 

колониални империи. Този застои  се 

отразява и на Балканите където покорените 

християнски общества остават до голяма 

степен феодални и слабо развити. 

Развитието на балканските народи започва 

едва през XVII-XIX в. с процесите на 

възраждане на всички християнски народи в 

региона. Точно тогава се появяват първите 

елементи на балканския национализъм. 

Упадъкът на империята позволява на 

държави като Австро-Унгария и Царска 

Русия да водят политика на поощряване и 

спонсориране на националистическите 

Балканският проблем 

Марк Стасиновски* 
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 настроения като средство за влияние в 

региона. Австро-Унгария проявява особено 

голям интерес над земите с католическо 

население, а Русия - с православно.  

С упадъка на Османската империя се 

стига и до финалното отделяне на 

болшинството от  покорените за 

приблизително 4-5 века народи през XIX в., 

което води до излизане наяве на всички 

натрупани проблеми досега. Достатъчно 

комплексната обстановка с гъсто и 

разнообразно населени територии 

допълнително се изостря с още един 

фундаментален проблем, настъпил на 

Балканите с османското завоевание. Този 

проблем е културното и социално изоставане 

на всички християнски народи на Балканите. 

Краят на близо петвековното 

владичество, прекарани под контрола на 

феодална теократична монахрия с чуждо 

вероизповедание, заварва балканските 

народи с краи но недоразвито общество, без 

конкретна настояща цел, а единствено 

далечно минало и сравнително млада 

интелигенция. Когато към това се добави 

недоволството от съществуващите граници 

и изолираните малцинства на територията 

на целите Балкани, мнозинството от 

гражданите и политиците на тези нови 

страни се обръщат към  национализма. Така 

се създават идеите за велики държави, 

обединяващи всички изолирани малцинства 

извън тогавашните им граници. Това е 

начинът, по кои то младите държави се 

опитват да създадат своята модерна 

национална идентичност, но на цената на 

изключително враждебни отношения със 

съседите си. Като последствие от това се 

стига до участието им в редицата 

регионални и световни конфликти и грубата 

намеса на външни сили на Балканите. Това 

остави своят силен отпечатък върху 

балканската история през ХХ в. 

След последните от тази поредица 

междуетнически конфликти (пост-

югославските вои ни) споделям мнението, че 

може би за първи път на Балканите се 

постигна едно относително равновесие 

откъм територии и изолирани етнически 

групи. Няма толкова доволни от сегашното 

разпределение на териториите, но няма и 

толкова недоволни от настоящите граници. 

А това помогна напрежението на 

полуострова  да деескалира през последните 

10 години. Така казано, всякаква корекция на 

границите крие риск да причини домино 

ефект и да отвори старите рани, които 

изобилстват в региона. 

Що се отнася до широко 

разпространения национализъм, тои  

безспорно има ролята на инструмент за 

външна намеса на Балканите. Наи -видният 

пример за това е дългата политика на 

Руската империя за  насърчаване и 

спонсориране на балканските 

националистически движения като средство 

за влияние в разпадащата се Османска 

империя. Друг пример за това е фашисткият 

хърватски режим, поддържан от Италия и 

Третият раи х, кои то за краткото си 

съществуване извършва редица 

престъпления срещу етнически сърби и 

босненци.  

Констатирането на тези примери за 

използване на национализма от чужди сили 

на Балканите обаче, далеч не хвърля 

достатъчно обективен поглед върху 

картината. Истината е, че външно влияние в 

региона се е прилагало и се прилага и 

посредством други политически и 

религиозни движения. Наи -добрият пример 

за това е спонсорирането на 

комунистическите движения, които след 

края на Втората световна вои на превърнаха 

много от балканските държави в сателити на 

СССР и отнеха суверинитета им за 45 години. 

Религиозните движения също са били и 

продължават да бъдат проводник на чуждо 

влияние. Царска Русия освен национализъм 

широко е използвала факта, че е лидерът на 

православния свят, допълнително 

подхранваи ки идеята, че е страна лидер на 

православните балкански народи.  

След края на последната фаза от 
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 разпадането на Югославия (отделянето на 

Черна гора през 2005 г. и Косово през 2007 г. 

от Сърбия) и съответно известния спад в 

напрежението в региона всички държави без 

изключение започнаха да се насочват към 

членство в ЕС, при което възникна въпросът 

за евроинтеграцията. Членството в ЕС беше 

възприето от много хора на Балканите като 

наи -доброто решение за справяне с 

политическата и икономическа катастрофа, в 

която те се озоваха след разпадането на СИВ. 

Тези големи очаквания обаче съвсем скоро 

доведоха до спад на доверието в ЕС, след 

като стана ясно, че няма съществено 

подобрение в балканските държави членки 

на Съюза десетилетие след приемането им. 

Европеи ските компании са все още 

изключително колебливи да инвестират 

значителни средства в Балканите, които до 

голяма степен продължават да се славят като 

икономическия еквивалент на Бермудския 

триъгълник в Европа. Безогледнага 

корупция по ниските и високи етажи на 

властта в България и Румъния също така 

допринася за цялостното недоверие на 

гражданите на Балканите в ЕС. Определени 

лица и фирми, участвали в източването и 

разграбването на държавни активи и 

собственост през годините на прехода, не 

само избягват правосъдието до днес, но дори 

продължават да имат огромно влияние в 

политическия процес и продължават да се 

облагодетелстват. Липсата на достатъчен 

натиск и насърчаване от страна на ЕС за 

провеждане на една модерна и ефикасна 

съдебна реформа кара много хора тук да си 

мислят, че ЕС в краи  на сметка не е толкова 

заинтересован от развитието на регионa. 

Много хора не виждат членството в ЕС като 

източник на някакъв съществен напредък в 

икономически и наи -вече политически 

аспект.  

От друга страна инвеститори като 

Китаи  не се страхуват да инвестират 

капитали в региона. Китаи  е първата 

държава, извън ЕС, която реши да навлезе на 

Балканите последством огромни инвестиции 

в различни сфери като инфраструктура и 

тежка промишленост. Примери за това е 

изкупуването на множество сръбски заводи 

от китаи ски фирми и дори закупуването на 

средиземноморското пристанище Пирея от 

Гърция. За някои държави китаи ските 

инвестиции представляват реална 

алтернатива на ЕС именно заради бързите 

резултати, които те дават. За момента все 

още не може да се каже, че Китаи  инвестира 

храбро на Балканите, но тенденцията е вече 

ясна – китаи ските компании проявяват 

интерес да започнат да инвестират в този не 

особено активен икономически регион. 

Казано обобщено, евроинтеграцията е 

възможна, но Балканският полуостров 

продължава да бъде един от наи -

нестабилните региони в Европа, което прави 

пълното му интегриране практически 

невъзможно за кратък период от време. 

Повечето държави са все още в задънена 

улица след разпадането на социалистическия 

блок  - корупция, демографска криза и 

влиянието на старата червена номенклатура 

са само няколко от многото проблеми на 

Балканския полуостров. След вече 30 години 

на кризи, вои ни и нищета, балканските 

народи станаха недоверчиви спрямо чужди 

сили и наи -вече между самите себе си. 

Напрежението, останало като резултат от 

множеството на регионалните конфликти 

през ХХ в., продължава да съществествува.  

Алтернативи като например 

инвестициите, предлагани от Китаи , не бива 

да бъдат игнорирани поради простата 

причина, че Балканите се нуждаят от всяка 

помощ за излизане от тази икономическата 

безпътица, в която като че ли се намира 

полуострова. Разбира се, трябва и да се 

внимава относно прекомерно голяма 

икономическа намеса от страни като Китаи , 

предвид факта, че тази държава има 

репутация  да използва  инвестициите си 

като средство за политическо влияние по 

света, а Балканите са едно от слабите места 

на Европа.  

МЕЖДУНАРОДНИК 
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Що се отнася до евроинтеграцията, не 

може да се говори, че тя може да бъде 

напълно осъществена за кратък период от 

време. Политиката на евроинтегриране би 

трябвало да бъде възприета като много по-

комплексна задача, предвид големите 

проблеми не само на Балканите, но и в самия 

ЕС. В Западните Балкани тя би отнела още 

няколко десетилетия и би трябвало да бъде 

по-целенасочена към създаване на доверие 

сред местните народи, които се чувстват до 

голяма степен изоставени. 

 

 

 *Марк Стасиновски, III курс,  

Специалност „Право“, 

Университет за национално и световно 

стопанство 
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Възникването на българската 

геополитическа школа в началото на ХХ в. 

изиграва съществена роля при формулирането и 

отстояването на българските национални 

интереси в годините на Втората световна война 

(ВСВ). Тази тенденция не се запазва дълго и 

след 1944 г. геополитиката в България е обявена 

за буржоазно учение. Всъщност, това е една от 

причините да се допуснат големи 

външнополитически грешки по важни въпроси 

и особено по въпроса за националната 

консолидация до ден днешен. Това от своя 

страна довежда до трайната загуба на държавен 

интерес към историческите македонски земи. 

Все пак е редно да се отбележи, че в резултат на 

исторически утвърдилата се система от сложни 

взаимоотношения с българския, а и със 

заобикалящите я народи, областта Македония е 

неразделна част от българския геополитически 

код.  

За нова българска геополитика насочена 

към Македония може да се говори едва след 

1989 г., когато започва бавното преодоляване на 

пречките и слабостите, наследени от политиката 

на национален нихилизъм. По ред причини, 

сред които необходимостта от изграждане на 

собствените си демократични структури, след 

1989 г. България не съумява да извлече 

максимална полза от новото геополитическо 

преразпределение на Централна и Източна 

Европа, настъпило като последица от рухването 

на социалистическата система.   

За да сме исторически коректни е редно 

да изложим един немаловажен факт. През 1991 

г., след провеждането на референдум, 

Република Македония обявява своята 

независимост от Югославия. През 1992 г. 

България първа в света признава 

независимостта на младата държава под 

нейното конституционно име, с което ние 

демонстрираме желанието си за 

сътрудничество. Тук българската държавна 

политика влиза в явен контраст с политиката на 

други държави от региона като например 

Гърция, която дори отказва да признае името на 

младата държава.          

За Бивша югославска република 

Македония (БЮРМ) това название има за цел 

асоциация с югославското наследство, като от 

политическа гледна точка обуславя обвързаност 

с това минало. Чрез него е направен опит да се 

съхрани разпадащото се влияние по линията на 

южното продължение на постюгославското 

пространство. Неслучайно в Скопие се запази, 

макар и силно намаляло влияние от страна на 

Белград, осъществявано включително по линия 

на вече несъществуващите югославски служби.  

Временният характер на името БЮРМ 

означаваше, че рано или късно трябваше да 

бъде потърсена и намерена формула за трайно 

решение на този проблем.  

За съжаление, през този период 

българската дипломация не проявява 

необходимата активност, за да защити 

българското наследство в Македония. Така 

например в продължение на десетилетия 

останаха незасегнати историческите претенции 

на Скопие върху личности и символи на 

българската история. Освен всичко това 

България остана в страни от процеса на 

преговори за новото име, което е в състояние да 

повлияе върху възникването на нова политико-

географска и геополитическа реалност в 

региона.  

През 2018 г., след дългогодишни 

целенасочени усилия, Гърция успя да приложи 

собствената си геополитическа концепция за 

наименованието на Република Македония чрез 

въвеждане в употреба на името Северна 

Македония. Така наричаната до скоро БЮРМ 

вече се асоциира като естествено продължение 

на Източна и Западна Македония, които са 

Република Северна Македония и липсващата геополитика на  
България 

Марая Русенова* 
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 части от гръцката държавна територия, давайки 

възможност на Атина да претендира за гръцки 

произход на наименованието и античната 

историята на региона. В същото време мнозина 

наблюдатели в България, сред които 

Министерството на външните работи, се 

зачудиха дали наименованието Северна 

Македония не дава основания на Скопие за 

предявяване на претенции към Пиринския край. 

Трябва да се има предвид, че 

съществуващите формални политически 

противоречия между Скопие и Атина не бяха 

пречка пред последната да се превърне в крупен 

инвеститор в Република Македония след 1991 г. 

Ако се изхожда от разбирането, че 

зависимостта между политическата 

нестабилност и чуждите инвестиции е 

обратно пропорционална, това налага и 

ревизия на популярното схващане за 

съществуване на непримирим конфликт 

между Северна Македония и Гърция относно 

името на държавата по поречието на Вардар. 

Струва си да бъдат отделени няколко 

думи и за бездеи ствието на българската 

държава по отношение на македонския език, 

кои то като тема е болна за нас българите. На 

тази тема е посветена книгата „Раждането на 

една нова държава: Република Македония 

между югославизма и национализма“ на 

Ангел Димитров, нашият първи посланик в 

Република Македония.  

В книгата блестящо е защитена тезата, 

че македонският език всъщност е български 

език. Това между другото е много добре 

доказано отдавна. Македонският говор е 

неразривно свързан с говорите от западното 

наречие на българския език. Въпреки това, 

българският език, без Климент Охридски и 

без неговата литературна школа, без братя 

Миладинови, не би могъл да съществува.  

В света хората честно и почтено 

отчитат откъде идват техните езици и нямат 

никакъв проблем да си го признаят. За 

пример може да бъде посочена една 

изключително силна и просперираща 

държава в центъра на Европа, която от 

векове съществува на основата на 4 

различни езика – Швеи цария, като нито един 

от тези езици не се казва швеи царски. В този 

смисъл, отхвърлянето на българския 

произход на македонските говори, което 

става в Македония, е абсолютно недопустимо 

и представлява обида за българската 

държава и целенасочена атака над 

българската история.  

Но има един дори по-важен въпрос, 

кои то следва да бъде вкаран в центъра на 

дебата – какъв е произходът на модерния 

македонски език и как бе наложен тои ? Ако 

погледнем историята по-подробно ще видим, 

че всъщност македонският език е въведен в 

употреба под диктата на Белград, с 

подкрепата на Съветския съюз, тоест за да 

служи на „делото на комунизма“. Всъщност, в 

този период Социалистическата 

федеративна република Югославия (СФРЮ) 

не се посрами да предяви и териториални 

претенции към България и към Пиринския 

краи , кои то ние всички смятаме за 

туптящото сърце на българщината! 

Днес България е изправена пред 

редица свършени факти и безусловната 

подкрепа за Скопие, въпреки всички обиди 

изглежда безалтернативна за София, която 

иначе рискува да бъде „разобличена“ като 

непоследователна и неискрена в своя 

исторически реверанс. Вече сме на прага на 

приемането на Северна Македония в НАТО, а 

тече и преговорен процес с Европеи ския 

съюз. Успехът на Северна Македония в тези 

процеси, или на кои то и да било друг наш 

съсед, е успех и за нас. Това е много важна 

концепция, която дава едно ново европеи ско 

начало във взаимоотношенията със съседите 

ни и наи -вече Република Северна Македония. 

Темата НАТО и европеи ската 

интеграция ще бъде водеща занапред, стига 

правителството на Заев или друго 

правителство, което може да се появи във 

времето, да е способно да води страната по 

пътя към изискваните от Съюза реформи. 

Европеи ската интеграция безспорно е 

ключова за бъдещето на страната.   

В историческа перспектива отношенията 
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между Скопие и София, Скопие и Атина сега 

трябва да бъдат заменени с нова парадигма, 

с нова дипломация, която се основава на 

почитане на общото минало и изграждане на 

обща визия за бъдещето, на основата на 

компромиса и интерграцията. Радващата 

новина е, че за пръв път от много време 

насам от Балканите идват положителни 

новини и това мнение беше споделено от 

всички държави в региона. Заслуга за това 

има и българската роля по отношение на 

евроинтеграцията на Западните Балкани, 

изразена чрез включването на това като 

основна тема по време на председателството 

на Съвета на Европеи ския съюз през 2018 г. 

Всички тези развития, освен на 

икономическо ниво, се усещат и отразяват и 

в междучовешките отношения!   

 

 *Марая Русенова, II курс,  

Специалност „Политология“, 

Университет за национално и световно 

стопанство 
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